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2.1.Vietoje įžangos

Pagrindinius strateginius Vilniaus Gedimino technikos universiteto veiklos prioritetus apibrėžia Plėtros 
strategija, kurioje įtvirtintos universiteto plėtojimo kryptys. Tai kvalifikuotų, konkurencingų specialistų 
rengimas, tarptautinio lygio mokslinių tyrimų vykdymas siekiant lyderystės pagal prioritetines kryptis, 
inovacijų plėtra prisidedant prie darnaus šalies ir regiono vystymosi. Šiems uždaviniams spręsti 2020 m. ir 
buvo sutelktas visos Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendruomenės darbas.

2020 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas atsinaujino pozicionuodamas save kaip VILNIUS TECH. 
Šis pavadinimas puikiai atspindi ir sujungia įvairialypę ir įvairiakryptę universiteto studijų veiklą, mokslinius 
tyrimus ir įtaką visuomenei dabar ir, svarbiausia, ateityje, remiantis fundamentaliosiomis šiuolaikinėmis 
technologijomis nuo inžinerijos iki menų.

VILNIUS TECH, atsiliepdamas į šių dienų pasaulio iššūkius, rengdamas specialistus ir vykdydamas moks
linius tyrimus, didžiulį dėmesį skiria skaitmenizacijai, tvarumui ir dermei, tuo prisidėdamas prie naujojo 
žaliojo kurso, žaliosios ir įtraukiosios pertvarkos, žiedinės ekonomikos įgyvendinimo.

Universiteto studijų plėtra vyko ne tik klasikinėse inžinerijos ar socialinių mokslų srityse, bet ir naujose, 
atsirandančiose moderniame pasaulyje. Žvelgėme į ateitį ruošdami jam reikalingus specialistus, stiprino
me tarpkryptiškumą ir tarptautiškumą. Konkurencingi moksliniai tyrimai leido tam tikrose srityse išeiti į 
pirmaujančias pozicijas. Kad ir kaip gerai atrodome pasauliniu mastu, esame Lietuvos universitetas, mūsų 
misija – prisidėti prie šalies vystymosi ir pažangos, ir tam sutelkėme savo jėgas.

Mus gerai vertina šalies visuomenė, esame žinomi ir pripažinti tarptautiniu mastu ir prie to prisidėjome 
mes visi – VILNIUS TECH bendruomenės nariai, sėkmingai dirbdami visą pastarąjį dešimtmetį ir anksčiau. 
2020 m. veiklos tikslai, iššūkiai, apibendrinti ir detalūs įvairialypės universiteto veiklos rezultatai išsamiai 
pateikti šioje dviejų dalių ataskaitoje.

Už nuveiktus darbus dėkoju visai VILNIUS TECH universiteto bendruomenei, mokslininkams, dėstytojams, 
kitiems darbuotojams – už nuoširdų darbą, o studentams – už norą siekti žinių.

VILNIUS TECH – kuriantiems rytojų!

Prof. Alfonsas Daniūnas,

Rektorius



1. Skaičiai ir faktai
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 Studijos ir studentai

Universitete studijuoja daugiau nei   8,5   tūkst. studentų.

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų – 6,7 tūkst., antrosios pakopos – 1,7 tūkst.,
trečiosios pakopos – 0,18 tūkst.
2019–2020 m. užsienio studentai, atvykę iš 79 pasaulio šalių, sudarė 12,7 proc. visų studentų.

36 proc. visų studijų programų vykdoma anglų kalba.

Nuo 1962 iki 2020 spalio 1 d. studijas baigė daugiau nei 84 tūkst. absolventų.

Mokslas ir inovacijos

Užsakomųjų mokslo darbų ir paslaugų atlikta už    3,9   mln. Eur.
Straipsniai Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės žurnaluose   486
Straipsniai Scopus duomenų bazės leidiniuose   509
Doktorantūros studijos vykdomos      11      mokslo krypčių.

Publikuotos        7        monografijos bei monografijų dalys, iš kurių net       4       išleistos prestižinėje 
mokslo 

leidykloje Springer.

Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos nariu tapo Elektros inžinerijos katedros profesorius, 
Stiprių magnetinių laukų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas ir direktorius dr. Vitalij Novickij.

Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso premija skirta 
dr. Marijan Jurgo.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimas už taisyklingiausia ir stilingiausia kalba parašytą Jau
nųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui teiktą darbą skirtas dr. Vaidai Buivydienei.

Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų stipendijos  skirtos dr. Arvydui Rimkui ir dr. Vidui Žurauliui.

Ištekliai ir administravimas

Universitete dirbo 1595 darbuotojai.

Dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų 966,  iš jų 73  proc. turi mokslo laipsnį.

Bendras VILNIUS TECH visų pastatų plotas – 133,96  tūkst. kv. m.
Vidutinės metinės visų pastatų (be bendrabučių) eksploatacinės ir paprastojo remonto išlaidos –

22,50 Eur / kv. m / m.

2020 metų statistinė informacija
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2020 metų reitingai

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų, mokslo ir poveikio regionui veiklos rezultatai yra vertinami 
tiek nacionalinių, tiek tarptautinių reitingų organizatorių. 2020 m. VILNIUS TECH buvo sėkmingi ne tik na
cio nalinėje, bet ir tarptautinėje erdvėje. Reitingai – vienas pagrindinių aukštojo mokslo institucijų vertinimo 
elementų visuomenei.

Tarptautiniame universitetų reitinge „QS World University Rankings 2021“ VILNIUS TECH 
patenka tarp 2,1 proc. geriausių pasaulio universitetų ir užima 651–700 vietą

VILNIUS TECH yra tarp 150 geriausiųjų pasaulio universitetų inžinerijos ir technologi
jos mokslų srities statybos inžinerijos ir statinių konstrukcijų (Engineering – Civil and 
Structural) kryptyje ir užima 101–150 vietą („QS World University Rankings by Subject“)

Aukštai VILNIUS TECH įvertintas menų ir humanitarinių mokslų srities architektūros ir 
urbanistikos (Architecture / Built Environment) kryptyje – užima 101–150 vietą („QS 
World University Rankings by Subject“)

Socialinių mokslų ir vadybos srityje VILNIUS TECH užima 328 vietą („QS World University 
Rankings by Subject“)

Socialinių mokslų ir vadybos srities verslo ir vadybos studijų (Business and Management 
Studies) kryptyje užima 151–200 vietą („QS World University Rankings by Subject“)

Socialinių mokslų ir vadybos srities ekonomikos ir ekonometrijos (Economics and Eco
nometrics) kryptyje užima 201–250 vietą („QS World University Rankings by Subject“)

Inžinerijos ir technologijos mokslų srityje užima 301 vietą („QS World University Rankings 
by Subject“)

Inžinerijos ir technologijos mokslų srities mechanikos, aeronautikos ir gamybos inžineri
jos (Engineering – Mechanical, Aeronautical and Manufacturing) kryptyje VILNIUS TECH 
užima 301–350 vietą („QS World University Rankings by Subject“)

Inžinerijos ir technologijų mokslų srities elektronikos ir elektros inžinerijos (Enginee
ring – Electrical and Electronic) kryptyje – 401–450 vietą („QS World University Ran
kings by Subject“)

Inžinerijos ir technologijos mokslų srities informatikos ir informacinių sistemų (Compu
ter Science and Information Systems) kryptyje – 551–600 vietą („QS World University 
Rankings by Subject“)

Pagal „QS World University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2021“ reitingą 
VILNIUS TECH užima 38 vietą
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Instituciniame „UMultirank“ reitinge VILNIUS TECH užima 1 vietą Lietuvoje 

Pasaulio aukštųjų mokyklų reitinge „Ranking Web of Universities: Webometrics“ VILNIUS 
TECH užima 2 vietą tarp Lietuvos universitetų

VILNIUS TECH išreitinguotas tarptautiniame „Times Higher Education World University 
Rankings“ reitinge, kuriame pasaulio mastu užima 801–1000 vietą

Verslo ir ekonomikos mokslų srityje VILNIUS TECH užima 201−250 vietą („Times Higher 
Education World University Rankings by Subject“). Pasiekimai šiose srityse yra aukš
čiausi Lietuvoje

Socialinių mokslų srityje užima 401−500 vietą („Times Higher Education World University 
Rankings by Subject“). Pasiekimai šiose srityse yra aukščiausi Lietuvoje

Inžinerijos ir technologijos mokslų srityje VILNIUS TECH užima 601−800 vietą („Times 
Higher Education World University Rankings by Subject“)

Pagal žurnalo „Reitingai“ sudarytą vertinimą VILNIUS TECH dalinasi arba užima pirmąją 
vietą 10-yje bakalauro ir 12-oje magistrantūros studijų krypčių Lietuvoje

1

801–1000

401–500

10 ir 12

2

201–250

601–800
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Vilniaus Gedimino technikos universitetas kartu 
su stipria mokslo ir studijų bendruomene kelia sau 
ambicingus tikslus siekdami užtikrinti pažangą ir 
konkurencingumą tiek nacionalinėje, tiek tarptau
tinėje erdvėje. Atsižvelgdamas į šiuolaikines aukš
tojo mokslo raidos tendencijas ir realijas, VILNIUS 
TECH iškėlė strateginius veiklos prioritetus, kurie 
numatyti universiteto 2014–2020 m. plėtros stra
tegijoje ir 2020–2022 m. strateginiame veiklos 
plane (2.1 pav.).

Vadovaudamasis strateginiais prioritetais univer
sitetas išskyrė studijų, mokslo ir inovacijų veiklų 
procesų vertinimo kriterijus (2.1 lentelė). 

Nuosekliai ir produktyviai vykdydamas studijų ir 
mokslo veiklas, universitetas užsibrėžė tikslą to
bulinti bendrą veiklos planavimo sistemą, leidžian
čią efektyviau siekti užsibrėžtų tikslų.

2.1. Strateginiai universiteto prioritetai

2.1 pav. VILNIUS TECH vizija, misija, plėtros strategijos tikslai

Ugdyti pilietiškai atsakingą, 
kūrybingą, konkurencingą, 

mokslui ir naujausioms 
technologijoms bei kultūros 
vertybėms imlią asmenybę, 

skatinti mokslo pažangą, 
socialinę ir ekonominę gerovę, 

kurti vertę, užtikrinančią 
Lietuvos ir regiono plėtrą 

pasaulyje

Kurti moksliniais tyrimais 
grindžiamas inovacijas 

visuomenei ir verslui, tapti 
Baltijos šalių universitetų 
lyderiu darnios statybos, 

transporto, darnios aplinkos, 
informacinių technologijų 

ir komunikacijų mokslo 
srityse

Skatinti šalies 
ir regiono darnų 
vystymąsi, ugdyti 

inovatyvią 
visuomenę 

Vykdyti tarptautinio 
lygio mokslinius tyrimus, 
koncentruojant mokslinę 

veiklą aukščiausios 
kompetencijos mokslo 
padaliniuose ir vykdant 
pripažintų mokslininkų 

pritraukimo politiką

Rengti kvalifikuotus, 
kūrybiškus ir socialiai 

aktyvius profesionalus, 
kurie gebėtų sėkmingai 

dirbti tiek Lietuvos, 
tiek užsienio mokslo 

ir darbo rinkose

Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas yra prestižinė 
Lietuvos aukštoji mokykla, 

kurios mokslo ir studijų lygis 
atitinka geriausių Europos 
technikos universitetų lygį.

Ji patraukli Lietuvos ir užsienio 
mokslininkams bei studentams, 
geba atsakyti į aplinkos iššūkius 

ir turi didelę socialinę svarbą 
šalies pažangai

VERTYBĖS

3
4

2014–2020 m. 
plėtros strategijos 

prioritetiniai TIKSLAI 
studijų, mokslo ir 

infrastruktūros 
vystymo srityse

1

2

•

MISIJA

VIZIJA

•

•

•
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2.1 lentelė. 2020 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto strateginio veiklos plano vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijai
2020 m. 
planas

2020 m.  
įvykdymas

2020 m. įvyk-
dymas, proc.

Efekto vertinimo kriterijai

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų dalis nuo Lietuvos 
universitetų studentų skaičiaus, proc.

12,25 11,60 94,73

Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės studentų (priimtų į 1osios 
pakopos studijų 1ą kursą) dalis nuo Lietuvos inžinerijos mokslų studijų  
krypčių grupės tais metais priimtų į 1osios pakopos studijų kursą 
studentų skaičiaus, proc.

48,00 46,00 95,83

VILNUS TECH autorių mokslo straipsnių Clarivate Analytics Web of  
Science duomenų bazėse referuojamuose žurnaluose skaičiaus  
santykis su Lietuvos institucijų autorių mokslo straipsnių skaičiumi 
šiose duomenų bazėse, proc. 

13,10 13,31 101,57

Universiteto pritraukiamų  pajamų didėjimas, lyginant su 2019 m., proc. 3,00 6,12 204,13

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra 
1 tikslas: rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir mokslininkus, plėtoti MTEP veiklas

Rezultato vertinimo kriterijai

Studijų krypčių skaičiaus, kuriose yra studijų programos, didėjimas,  
lyginant su 2019 m., proc. 

3,00 3,57 119,05

Įstojusių studentų skaičiaus padidėjimas, lyginant su 2019 m., proc. 7,00 –13,71 80,65

Užsienio studentų dalis nuo visų studijuojančių, proc. 10,00 12,79 127,86

Administravimo išlaidų lyginamoji dalis nuo valstybės biudžeto  
asignavimų programai skirtų išlaidų, proc.

12,00 10,47 112,72

Ne valstybės biudžeto asignavimų įplaukų dalis VILNIUS TECH pajamų 
biudžete, proc. 

40,00 44,13 110,32

VILNIUS TECH vardu publikuotų mokslo straipsnių skaičius Clarivate 
Analytics Web of Science duomenų bazėse referuojamuose žurnaluose 
tenkantis vienam mokslininko pilnojo darbo laiko ekvivalentui, koef. 

2,20 2,40 108,86

Produkto vertinimo kriterijai

1 tikslo 1 uždavinys: plėtoti studijų procesą

Baigusiųjų I ir II studijų pakopas absolventų skaičius 1800 1840 102,22

Laipsnio siekiančių užsienio studentų dalis nuo visų universiteto  
studentų, proc.

7,00 6,95 99,29

Apgintų daktaro disertacijų skaičius 28 20 71,43
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Vertinimo kriterijai
2020 m. 
planas

2020 m.  
įvykdymas

2020 m. įvyk-
dymas, proc.

1 tikslo 2 uždavinys: stiprinti VILNIUS TECH MTEP potencialą

VILNIUS TECH vardu publikuota prioritetinių krypčių mokslo straipsnių 
Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėse referuojamuose 
užsienio leidiniuose skaičius

330 397 120,30

Mokslinį laipsnį turinčio personalo dalis, proc.  
(be mokslo darbuotojų ir tyrėjų)

70,00 73,00 104,29

1 tikslo 3 uždavinys: sudaryti studijoms ir MTEP tinkamas sąlygas ir užtikrinti efektyvų universiteto valdymą

Iš projektų ir sutartinių darbų gautos lėšos, mln. Eur  3,50 14,50 414,29

Vidutinės metinės visų pastatų (be bendrabučių) eksploatacinės  
sąnaudos, Eur/m2/m.

22,50 22,50 100,00

Studentų rėmimas 
1 tikslas: teikti VILNIUS TECH studentams finansinę paramą

Rezultato vertinimo kriterijai

Pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų, gaunančių stipendijas, 
dalis nuo visų VILNIUS TECH studijuojančių pirmosios ir antrosios studijų 
pakopos studentų, proc.

11,00 12,08 109,80

Produkto vertinimo kriterijai

1 tikslo 1 uždavinys: užtikrinti stipendijų mokėjimą VILNIUS TECH studentams

Pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų, gaunančių stipendijas, 
skaičius

1000 1009 100,90

Doktorantų, gaunančių stipendijas, skaičius 170 172 101,18

2.1 lentelės pabaiga
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Taryba

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senatas, 
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir 
studijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, 2016 m. 
gegužės 24 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Vilniaus Ge
dimino technikos universiteto Tarybos tvirtinimo“, 
patvirtino Vilniaus Gedimino technikos universite
to Tarybą. Tarybos sudėtis ir pareigos tvirtinimo 
metu:

	■ Sigitas Leonavičius, UAB „Traidenis“ generalinis 
direktorius, Tarybos pirmininkas;

	■ Artūras Abromavičius, UAB „Sweco Lietuva“ pre
zidentas, Tarybos pirmininko pavaduotojas;

	■ Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkų asociaci
jos prezidentas;

	■ Tomas Kačerauskas, filosofijos ir komunikacijos 
katedros vedėjas, profesorius;

	■ Mindaugas Kiznis, VšĮ Nacionalinės plėtros insti
tuto direktorius.

	■ Laura Ladietaitė, VGTU studentų atstovybės 
prezidentė.

	■ Dalius Mažeika, Informacinių sistemų katedros 
vedėjas, profesorius;

	■ Virgaudas Puodžiukas, Kelių katedros vedėjas, 
docentas;

	■ Aldas Rusevičius, AB „Kauno tiltai“ generalinis 
direktorius.

	■ Juozas Valivonis, Gelžbetoninių ir mūrinių kons
trukcijų katedros vedėjas, profesorius;

	■ Edmundas Kazimieras Zavadskas, Statybos 
technologijos ir vadybos katedros vedėjas, pro
fesorius.

2020 m. Taryba posėdžiavo tris kartus ir priėmė 
pagrindinius nutarimus:

1. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
2019 metų veiklos ataskaitos.

2. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
2019 m. pajamų (įplaukų) ir išlaidų sąmatos 
įvykdymo ataskaitos ir Vilniaus Gedimino tech
nikos universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų są
matos patvirtinimo.

3. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
2019 metų strateginio veiklos plano įvykdymo ir 
2020–2022 metų strateginio veiklos plano.

4. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtini
mo.

5. Dėl viešosios įstaigos Vilniaus Gedimino techni
kos universiteto valdomo valstybės turto val
dymo, naudojimo ir disponavimo juo 2019 finan
sinių metų ataskaitos.

6. Dėl ketinamo parduoti nekilnojamojo turto pa
tikslintų pardavimo kainų nustatymo.

7. Dėl lėšų skolinimosi Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto mokomųjų korpusų SRAI ir SRAII 
atnaujinimui (modernizavimui).

8. Dėl poilsio namelio Jaurų I k., Molėtų r., Luoke
sos sen., pardavimo nekilnojamojo turto aukci
one kainos mažinimo.

9. Dėl pritarimo katedros vedėjo kandidatūrai.

10. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų dar
bo apmokėjimo tvarkos aprašo.

11. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto ne 
akademinio personalo darbuotojų darbo apmo
kėjimo tvarkos aprašo.

12. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
emeritų išmokų dydžių nustatymo.

13. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
leidyklos „Technika“ prijungimo prie bibliotekos.

2.2. Struktūra
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Senatas

2020 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Senato sudėtis keitėsi nežymiai – Studentų at
stovybės valdybos 2020 m. vasario 13 d. nutari
mu buvo pakeisti du Senato nariai, atstovaujantys 
studentams. Senato pirmininku nuo 2017 m. toliau 
dirbo prof. dr. Donatas čygas, pavaduotoja – doc. 
dr. Sonata Tolvaišienė. Senate sėkmingai savo 
funkcijas vykdė keturi komitetai: Mokslo (pirminin
kas prof. habil. dr. Rimantas Belevičius), Plėtros ir 
kokybės (pirmininkė prof. dr. Jelena Stankevičie
nė), Studijų ir studentų (pirmininkas prof. dr. Algir
das Juozapaitis) bei Teisės ir etikos (pirmininkas 
prof. dr. Vytautas Turla).

2020 m. Senatas sėkmingai vykdė patvirtintą po
sėdžių planą ir svarstė gana daug Universiteto 
bendruomenei svarbių klausimų: Vilniaus Gedimi
no technikos universiteto dėstytojų, mokslo dar
buotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarkos 
aprašą; Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
pedagoginių etatų apskaičiavimo tvarkos aprašą; 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senato 
2015 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. 8125 „Dėl Vil
niaus Gedimino technikos universiteto akademi
nės etikos kodekso tvirtinimo“ pakeitimą; metinę 
universiteto veiklos ataskaitą; 2019 m. biudžeto 
įvykdymo ataskaitą ir 2020 m. biudžeto projektą; 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2020–
2022 m. strateginį veiklos planą; Vilniaus Gedimi
no technikos universiteto vidinio studijų kokybės 

užtikrinimo aprašą; Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto 2021–2023 metų informacinių tech
nologijų strategijos gaires; 2020 m. bendrojo priė
mimo rezultatus Vilniaus Gedimino technikos uni
versitete; Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
infrastruktūros plėtros planą.

Be minėtų pagrindinių nagrinėtų klausimų, kiek
viename posėdyje Senatas sprendė ir bendruosius 
universiteto gyvenimui svarbius klausimus.

2020 m. universiteto Senatas profesoriaus emeri
to vardą suteikė prof. dr. Marijai Burinskienei, taip 
pat suteikė vieną profesoriaus ir 11 docento peda
goginių vardų.

Rektoratas

Patariamąją rektoriaus instituciją – rektoratą – su
daro rektorius, prorektoriai, fakultetų dekanai, kai 
kurių administracijos padalinių vadovai ir Studentų 
atstovybės prezidentas (Vilniaus Gedimino tech
nikos universiteto rektoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. 
įsakymu Nr. 10.8823 „Dėl rektorato sudėties tvirti
nimo“). Rektoriaus prof. Alfonso Daniūno perduotas 
funkcijas atlieka studijų prorektorius prof. Romu
aldas Kliukas, mokslo ir inovacijų prorektorius prof. 
Antanas čenys, strateginės partnerystės prorek
torė doc. Asta Radzevičienė, akademinės integra
cijos ir plėtros prorektorius prof. Alfredas Laurinavi
čius ir kancleris doc. Arūnas Komka.



3. Tarptautinio 
lygio studijos
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Viena pagrindinių Vilniaus Gedimino technikos uni
versiteto veiklos krypčių – rengti kvalifikuotus, kū
rybiškus ir socialiai aktyvius profesionalus, kurie 
galėtų sėkmingai dirbti tiek Lietuvos, tiek užsienio 
mokslo ir darbo rinkose. Tik tarptautinio lygio stu
dijos užtikrina šio tikslo įgyvendinimą.

2020 m. Vilniaus Gedimino technikos universite
to studijų srities prioritetai buvo susiję su studijų 

vykdymu nuotoliniu būdu. Daug dėmesio skirta 
dėstytojų ir studentų mokymams, konsultavimui, 
kaip organizuoti studijų procesą, atsiskaitymus 
nuotoliniu būdu, buvo orientuotasi į studijų inf
rastruktūros gerinimą, techninę pagalbą studijų 
proceso organizavimui, nuotolinio mokymo akade
minio sąžiningumo priemonėms, jų poveikiui stu
dentų psichinei ir emocinei sveikatai, pasitikėjimo 
kultūros ugdymui.

3.1. Studijų prioritetai ir plėtra 2020 m.

3.1 lentelė. 2020 m. studijų programos pagal studijų krypčių grupes

Studijų krypčių grupė 
Pirmosios pakopos  

studijų programų skaičius
Antrosios pakopos  

studijų programų skaičius
Vientisųjų studijų  
programų skaičius

Matematikos mokslai 3 (2*) 2 (1*) –

Informatikos mokslai 8 (6*) 4 (4*) –

Inžinerijos mokslai 26 (24*) 32 (32*) 2 (2*)

Technologijų mokslai 1 (1*) 3 (2*) –

Socialiniai mokslai 3 (3*) 3 (3*) –

Verslas ir viešoji vadyba 7 (6*) 7 (5*) –

Humanitariniai mokslai – 1 (–*) –

Menai 2 (1*) 1 (1*) 1 (1*)

Iš viso 50 (43*) 53 (48*) 3 (3*)

* 2020 m. skelbtas priėmimas

3.2. Studijų programos

2020 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete 
buvo vykdomos aštuonių studijų krypčių grupių 
studijos: matematikos, informatikos, inžinerijos, 
technologijų, socialinių, humanitarinių mokslų, vers
lo ir viešosios vadybos bei menų. Iš viso 106 studi
jų programos: 50 pirmosios pakopos, 53 antrosios 
pakopos ir 3 vientisųjų studijų programos. Pagal 
studijų krypčių grupes jos pasiskirstė taip, kaip pa
rodyta 3.1 lentelėje. 

Keturios studijų programos, kurios nebebus vyk
domos, 2020 m. buvo išregistruotos iš Studi
jų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro.

Į dvylika studijų programų priėmimas neskelbtas 
dėl sumažėjusio šių studijų programų populiarumo.
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Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) 
duomenimis, 2020 m. Lietuvos universitetuose  
studijavo 71 991 studentas. Nors dėl 2020 m. abi
turientų prastų valstybinio matematikos egza
mino rezultatų sumažėjo abiturientų, įvykdžiusių 
minimalius reikalavimus, keliamus vf ir vnf vie
toms universitetuose užimti, Lietuvos studentų 
skaičius mažėjo nedaug. Tai lėmė Lietuvos Res
publikos Vyriausybės sprendimas keliais tūks
tančiais vf vietų padidinti priėmimą į Socialinių 
mokslų, Teisės, Verslo ir viešosios vadybos, Ug
dymo mokslų studijų kryptis, nedidinant vf vietų 
STEAM krypčių studijų programoms. 2020 m. visi 
Lietuvos universitetai laikėsi minimalaus konkur
sinio balo (5,4) reikalavimo priimdami studentus į 
vf ir vnf vietas. Deja, dėl minėtų priežasčių tech
ninio profilio universitetų studentų skaičius ma
žėjo kur kas sparčiau.

VILNIUS TECH I, II pakopų ir vientisųjų studijų stu
dentų skaičius procentine išraiška nuo viso Lietu
vos universitetų studentų skaičiaus 2020 m. su
darė 11,6 proc. (3.2 pav.). VILNIUS TECH studentų 
skaičiai pagal fakultetus ir studijų krypčių grupes 
pateikti 3.3 pav. ir 3.3 lentelėje.

Per visą universiteto gyvavimo laiką nuo pirmo
sios absolventų laidos 1962 m. iki 2020 spalio 1 d. 
išduoti 84 122 aukštojo universitetinio mokslo 
baigimo, bakalauro, magistro, inžinieriaus ar dip
lomuoto inžinieriaus diplomai. 

2020 m. studijas I ir II pakopose atitinkamai bai
gė 77,4 proc. įstojusiųjų į I pakopos ir vientisą
sias studijas ir 82,0 proc. įstojusiųjų į II pakopos 
studijas. Nemaža dalis absolventų, įgijusių uni
versitete bakalauro laipsnį, toliau studijas tęsia 
VILNIUS TECH magistrantūroje.

3.1 pav. Studijų programų skaičiaus pasiskirstymas pagal pakopas 2016–2020 m.

3.3. Studentų ir absolventų skaičius
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3.2 pav. VILNIUS TECH ir bendras Lietuvos universitetuose studijuojančių studentų skaičius bei VILNIUS TECH studentų 
dalis (procentais) nuo bendro Lietuvos universitetuose studijuojančių studentų skaičiaus

3.2 lentelė. Universiteto studentų skaičiaus kaita 2016–2020 m. m.

Studijų pakopos 2016 2017 2018 2019 2020

I pakopa 8309 8020 7282 7004 6178

II pakopa 1911 1833 1748 1751 1681

Vientisosios studijos 246 312 372 423 495

Iš viso 10 466 10165 9402 9178 8354
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3.3 pav. Studentų skaičius pagal fakultetus 2020 m. spalio 1 d.

3.3 lentelė. 2020–2021 m. m. studentų skaičius pagal krypčių grupes (2020 m. spalio 1 d.)

Studijų krypčių grupės
Studentų 
skaičius

Procentinė 
dalis

Matematikos mokslai 293 3,51

Informatikos mokslai 1707 20,43

Inžinerijos mokslai 3700 44,29

Technologijų mokslai 184 2,20

Socialiniai mokslai 1004 12,02

Verslas ir viešoji 
vadyba

1121 13,42

Menai 343 4,11

Humanitariniai mokslai 2* 0,02

Iš viso 8354 100 %

* Į Humanitarinių mokslų krypčių grupės studijų programą studentų priėmimas nebevykdomas, programa bus išbraukta iš Registro, kai 
studijas baigs paskutiniai studentai.
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Išorinis studijų krypčių vertinimas

2020 m. prasidėjo išorinis studijų krypčių vertini
mas. Šiais metais savianalizę atliko ir jos suvesti
nes rengė šių krypčių atstovai:

	■ Elektros inžinerija;

	■ Mechanikos inžinerija;

	■ Transporto inžinerija;

	■ Energijos inžinerija.

Nuo metų pradžios Universiteto darbuotojai suda
rė savianalizių rengimo grupes, rinko ir analizavo 
duomenis, peržiūrėjo anksčiau pateiktas ekspertų 
rekomendacijas tobulinti studijų programas bei iš
analizavo atliktus pakeitimus, parengė bei pateikė 
Studijų kokybės vertinimo centrui savianalizės su
vestines. Studijų direkcija ir Akademinės paramos 
centras organizavo bendrus susitikimus ir konsul
tacijas darbo grupėms, rengiančioms savianalizes. 

Dėl su CoVID19 infekcijos sukeltų suvaržymų 
aukštosios mokyklos turėjo parengti papildomos 
medžiagos išo riniam vertinimui. Kadangi vizitai į 
aukštąsias mokyklas buvo organizuoti nuotoliniu 
būdu, ekspertai neteko galimybės apžiūrėti mate
rialinę bazę, skirtą studijoms. Savianalizės rengi
mo grupės parengė filmuotą ir įgarsintą medžiagą 
apie turimus materialinius išteklius, skirtus kon
krečios krypties studijoms. Be to, buvo pateikti 
baigiamųjų darbų pavyzdžiai ir kita atsiskaitymų 
medžiaga elektroniniu būdu.

Ekspertų grupės nuotoliniu būdu vertino Elektros 
inžinerijos, Mechanikos inžinerijos ir Transporto in
žinerijos kryptis. Vertinimo išvados turėtų būti pa
teiktos 2021 m. I ketvirtyje.

2020 m. savianalizės suvestines pradėjo reng
ti dar trijų krypčių atstovai: Aplinkos inžinerijos, 
Statybos inžinerijos ir Statistikos krypčių. Šių 
krypčių išorinis vertinimas numatytas 2021 m. 
II ketvirtyje.

3.4 lentelė. 2020 m. m. absolventų skaičius pagal pakopas ir fakultetus

Fakultetas
Pirmosios pakopos 

studijos
Antrosios pakopos 

studijos
Vientisosios 

studijos
Iš viso

Aplinkos inžinerijos 131 74 205

Architektūros 18 20 38

Elektronikos 127 33 160

fundamentinių mokslų 296 79 375

Mechanikos 113 81 194

Kūrybinių industrijų 139 14 153

Statybos 122 106 228

Transporto inžinerijos 149 42 191

Verslo vadybos 157 56 213

Antano Gustaičio aviacijos institutas 55 5 23 83

Iš viso 1307 510 23 1840

3.4. Studijų kokybės užtikrinimas
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Svarbu tai, kad, pasibaigus ekspertų vizitams, įvy
ko savianalizės rengimo ir vertinimo proceso apta
rimas, kuriame dalyvavo neseniai vertintų krypčių 
atstovai, taip pat tie, kurie dar tik rengiasi išo
riniam vertinimui. Tokio pobūdžio diskusija leidžia 
tobulinti vidinius kokybės užtikrinimo procesus, 
dalintis gerąja praktika. Kaip šio aptarimo rezulta
tas buvo parengti „Patarimai rengiant savianalizę 
ir ruošiantis išoriniam vertinimui“, kurie padės ren
giantiems dokumentus išoriniam vertinimui.

Teisės aktų rengimas

2020 m. pasižymėjo vidinių teisės aktų, susijusių 
su studijomis, gausa. Gegužės mėn. Senatas pa
tvirtino Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
studijų nuostatus (https://www.vgtu.lt/studen
tams/studijuteisesaktaiirdokumentai/studi
junuostatai/321382). Tai yra pagrindinis studijas 
reglamentuojantis dokumentas, nustatantis pir
mosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų 
universitete sistemą, rūšis ir tvarką, studijų ko
kybės užtikrinimą, studijų finansavimo principus, 
studentų ir klausytojų pasiekimų vertinimą, teises 
bei pareigas, jų santykius su universitetu. Studi
jų nuostatai paskelbti VILNIUS TECH tinklalapyje. 
Šis dokumentas yra skėtinis, duodantis nuorodas 
į įvairius kitus su studijų procesu susijusius doku
mentus.

Senatas taip pat patvirtino kitą svarbų doku
mentą – Vilniaus Gedimino technikos universi
teto vidinio studijų kokybės užtikrinimo aprašą, 
kuris nustato vidinio studijų kokybės užtikrinimo 
priemones, taikymo apimtį, universiteto akade
minės bendruomenės įtraukimo į studijų kokybės 
užtikrinimą principus, apibrėžia universiteto stu
dijų kokybės palaikymo, stebėsenos ir vertinimo 
procesus. Šio dokumento nuostatos išdėstytos 
atsižvelgiant į Europos kokybės užtikrinimo aukš
tajame moksle nuostatų ir gairių I dalies, skirtos 
vidiniam studijų kokybės užtikrinimui, struktūrą.

Atsižvelgiant į studentų, klausytojų ir stojan
čiųjų interesus, buvo parengtas naujas Vilniaus 

Gedimino technikos universiteto studentų apelia
cijų ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas, kuris 
sujungė du atskirus tvarkos aprašus (studentų 
apeliacijų ir administracijos bei studentų ginčų) į 
vieną dokumentą. Šis aprašas reglamentuoja stu
dijuojančiųjų ir stojančiųjų į universitetą apeliacijų 
dėl pasiekimų įvertinimo, įskaitant vertinimo tvar
kos procedūrų pažeidimus, taip pat studijuojan
čiųjų skundų dėl administracijos veiksmų pateiki
mo ir nagrinėjimo, apeliacinių komisijų sudarymo ir 
jų darbo organizavimo tvarką.

2020 m. buvo iš naujo diskutuotas ir patvirtintas 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto stipendijų 
ir pašalpų skyrimo tvarkos aprašas. Taip pat buvo 
pakeisti Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
studentų praktikų organizavimo tvarkos aprašas 
bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto ne
formaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas.

organizuojant studijų procesą ekstremalios si
tuacijos (dėl CoVID19 ligos) laikotarpiu, buvo 
parengti dokumentai, kurie padėjo organizuoti 
studijų procesą nuotoliniu ar mišriuoju būdu. Su 
karantinu susiję draudimai privertė perkelti visą 
studijų procesą ar dalį jo į virtualiąją erdvę, todėl 
naujai parengti teisės aktai padėjo šį procesą at
likti sistemingai taikant vienodus studijų proceso 
įvairioms studijuojančiųjų grupėms organizavimo 
principus. Tuo tikslu parengti studijų, atsiskaitymų 
organizavimo laikinųjų tvarkų aprašai, kurie buvo 
reguliariai koreguojami atsižvelgiant į CoVID19 li
gos situaciją šalyje. Dėstytojai ir studentai buvo 
reguliariai informuojami apie naujausius pakeiti
mus tiek universiteto tinklalapyje, socialiniuose 
tinkluose, tiek elektroninio pašto žinutėmis.

Grįžtamasis ryšys (studentų ir dėstytojų) 
studijų kokybės užtikrinimo procese

Grįžtamojo ryšio sistemos sukūrimo ir įgyvendini
mo studijų procese tikslas – veiksmingai ir siste
miškai stebėti studijų proceso kokybę. Studen
tai – lygiaverčiai akademinio proceso dalyviai, tad 

https://www.vgtu.lt/studentams/studiju-teises-aktai-ir-dokumentai/studiju-nuostatai/321382
https://www.vgtu.lt/studentams/studiju-teises-aktai-ir-dokumentai/studiju-nuostatai/321382
https://www.vgtu.lt/studentams/studiju-teises-aktai-ir-dokumentai/studiju-nuostatai/321382


233 .  TA R P TA U T I N I o  Ly G I o  S T U D I J o S

universitetas vadovaujasi kolegialumo principu, 
išklauso kuo daugiau bendruomenės narių, siekia 
gerinti studijų proceso organizavimą. Grįžtamasis 
ryšys užtikrinamas sistemingai atliekant studen
tų apklausas ir naudojant apibendrintus apklausų 
rezultatus studijų programoms tobulinti, studijų 
proceso organizavimui gerinti, akademinio perso
nalo sudėčiai ir gebėjimams stiprinti.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų 
proceso dalyvių apklausų organizavimo tvarkos 
aprašu numatytos privalomai vykdyti šios apklau
sos: studentų apklausa apie dėstymo kokybę; 
studentų apklausa apie studijų programos vyk
dymą; dėstytojų apklausa apie studijų programos 
kokybę; administracijos darbuotojų apklausa; stu
dentų apklausa apie studijų pasirinkimą; studen
tų, atvykusių pagal mainų programas, apklausa; 
studentų, nutraukiančių studijas savo noru, ap
klausa; absolventų apklausa apie karjeros galimy
bes; socialinių partnerių / darbdavių apklausa. 

2020 m. buvo plėtojamos ir tobulinamos apklausų 
valdymo sistemos, didelę dalį dėmesio skiriant ap
klausų rezultatų atvaizdavimui ir jų analizei. Atsi
žvelgiant į apklausų rezultatus buvo priimta daug 
sprendimų tobulinant studijų proceso kokybę: pa
gal poreikį suteiktos edukologinės konsultacijos 
dėstytojams, organizuojami edukologiniai semina
rai, taip pat anglų kalbos mokymai. optimizuotas 
studijų tinklelis studentams, kurie nurodė studijų 
dalykų pasikartojimą ar nenuoseklumą, atnaujin
tos studijų programos bei įvesti nauji studijų da
lykai (moduliai) pagal studentų išreikštą poreikį, 
atnaujini baigiamųjų darbų vertinimo kriterijai. Di
delis dėmesys po apklausų buvo skirtas inžineri
nių specialybių ir studijų prestižui stiprinti, proak
tyviai įtraukiami verslo part neriai į studijų procesą 
(stipendijų steigimas pirmo kurso studentams, 
siūlomos partnerystės ir pan.).

Universitete nuolat analizuojami apklausų rezulta
tai. Jie aptariami rektorato posėdžiuose, akade
miniuose universiteto padaliniuose, studijų prog
ramų komitetuose, susitikimuose su studentais. 

Atsižvelgiant į studentų išsakytą nuomonę, prii
mami sprendimai tobulinti studijų procesą, vykdo
ma gautų grįžtamojo ryšio rezultatų sklaida. 

Dėstytojų pedagoginių kompetencijų 
tobulinimas

2020 m. Akademinės paramos centras (APC) teikė 
grupines ir individualias konsultacijas dėstytojams 
ir studentams, rengė pagalbinę metodinę medžia
gą, kuria dalinosi nuotolinio mokymosi platformoje 
„Moodle“, taip pat organizavo ir vedė edukologinės 
kompetencijos tobulinimo seminarus dėstytojams, 
kuriuose sulaukė per 1800 dalyvių, skaitė paskai
tas studentams. Holistinį požiūrį APC atskleidė 
organizuodamas ir vesdamas jungtinius rengi
nius, kuriuose klausimai aptariami ir analizuojami 
iš edukologinės, psichologinės ir technologijų tai
kymo perspektyvos. APC jungtiniuose renginiuose 
apsilankė 500 dalyvių. Išskirtinis dėmesys skirtas 
individualizuotų poreikių pažinimo veikloms. In
formacinėms paskaitoms ir diskusijoms kviesti 
lektoriai iš Lietuvos žmonių su negalia sąjungos, 
Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“, Dau
giavaikių šeimų asociacijos „Mes“, Lietuvos aklųjų 
bibliotekos ir mokytojai praktikai. 

Didelis dėmesys skirtas krizių suvaldymui, už tik
rinant dėstytojų ir studentų pozityvų psichologinį 
klimatą. Universiteto psichologės vedė nuotolines 
paskaitas – diskusijas apie krizių įveikimą, pasirū
pinimą savimi bei nuotolinį darbą ekstremaliomis 
sąlygomis. 

organizuojant studijas karantino laikotarpiu svar
bus vaidmuo teko dėstytojams kuratoriams, ku
rie, koor dinuojami APC edukologų, analizavo pirmo 
kurso studentų problemas, teikė jiems paramą, 
bendradarbiavo tarpusavyje ar su kitais specialis
tais priimdami sprendimus, mažinančius iš studijų 
iškrintančių studentų skaičių.

Edukacinių kompetencijų grupė 2020 m. tęsė 
darbus su edukacinių kompetencijų eksper
tais ir stiprino jų bendradarbiavimą su fakultetų 
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bendruomenėmis įvairiais lygmenimis, palaikyda
ma neformalų bendravimą, ypatingai svarbų nuo
tolinio darbo metu. 

2020 m. pavasarį pradėtas įgyvendinti bandoma
sis projektas, skirtas „Apverstos klasės“ metodui 
taikyti studijų procese. Tai vienas aktyviųjų, į stu
dentą orientuotų metodų, itin plačiai taikomų Va
karų Europos aukštosiose mokyklose, skatinančių 
studentus mąstyti, prisiimti atsakomybę už mo
kymąsi, gerinantis studentų pasiekimus, taikomas 
naudojant studentams itin patrauklias skaitmeni
nes technologijas savarankiškoms studijoms. 

Siekiant atskleisti nuotolinio mokymosi ir nuo
tolinio darbo kokybę užtikrinančius veiksnius, 
2020 m. buvo vykdomas Lietuvos mokslo tarybos 
finansuojamas projektas „EKSTRE – Nuotolinio 
darbo ir mokymo proceso organizavimo modelis ir 
rekomendacijos ekstremaliam ir pereinamajam lai
kotarpiui“. Vykdant projektą buvo sudarytas nuo
tolinio mokymosi ir nuotolinio darbo organizavimo 
ir vykdymo modelis, parengtos nuotolinio moky
mosi ir nuotolinio darbo organizavimo ir vykdymo 
rekomendacijos.

2020 m. APC tapo Tarptautinės inžinerinės peda
gogikos asociacijos (IGIP) nariu ir aktyviai įsitraukė 
į jos veiklas, dalyvavo Tarptautinėje inžinerinės pe
dagogikos konferencijoje.

Elektroninės studijos

Akademinio paramos centro Elektroninių studi
jų grupė (ESG) kuruoja VILNIUS TECH nuotolinių ir 
mišriųjų studijų vykdymo procesus, administruoja 
virtualiąją mokymosi aplinką „Moodle“, organizuoja 
ir vykdo praktinius mokymus bei individualias kon
sultacijas dėstytojams apie virtualiosios mokymosi 
aplinkos taikymo galimybes bei informacinių komu
nikacinių technologijų naudojimą studijų procese, 
rengia metodinę medžiagą, administruoja teksto 
sutapties programinę įrangą ir rengia šios įrangos 
naudojimą reglamentuojančius dokumentus.

Jau antri metai, organizuojant vaizdo paskai
tas, virtualius susitikimus, vykdant transliacijas 

ir prezentacijas internete, universitete sėkmingai 
naudojama vaizdo konferencijų programa „Zoom“, 
kuri veikia debesijos sistemos principu ir yra nuo
lat prižiūrima bei atnaujinama paties paslaugų 
teikėjo. Sistema nuotolinių studijų programose 
pasiteisino kaip patikimas ir vartotojui palankus, 
greitai įvaldomas sprendimas, todėl, universitetui 
dėl pasaulinės pandemijos perėjus prie nuotolinio 
darbo, būtent ji buvo pasirinkta kaip pagrindinis 
komunikacijos ir užsiėmimų vedimo įrankis. Sie
kiant kuo efektyviau organizuoti nuotolinį darbą 
ir studijų procesą, buvo įsigyta 200 papildomų 
programos „Zoom“ licencijų, užtikrinančių nelimi
tuotą vaizdo konferencijų laiką. Kaip alternatyva 
VILNIUS TECH naudojama „Microsoft Teams“ prog
rama.

Pažymėtina, kad universitetui dėl pasaulinės 
Co VID19 pandemijos ir Lietuvoje paskelbto ka
rantino pereinant prie nuotolinio studijų pro
ceso, ESG atliko itin svarbų vaidmenį. Per per
einamąjį laikotarpį kovo 16–29 d. buvo skubiai 
organizuoti ir universiteto dėstytojams pravesti 
25 mokymai apie virtualiosios mokymosi aplinkos 
(VMA) „Moodle“ bei vaizdo konferencijų progra
mos „Zoom“ naudojimo galimybes studijų proce
se. Vėliau, pavasario semestrą, vyko papildomi 
mokymai apie nuotolinių atsiskaitymų organiza
vimą, studentų aktyvinimo būdus, akademinio 
sąžiningumo užtikrinimą ir t. t. Iš viso pavasario 
semestrą grupės mokymuose dalyvavo daugiau 
nei 600 dalyvių, kurie patobulino savo informa
cinių komunikacinių technologijų taikymo kom
petencijas, reikalingas sėkmingoms nuotolinėms 
studijoms ir darbui. Rudens semestro mokymai 
įgavo gilinamąjį pobūdį, jų metu dėstytojai susi
pažino su specializuotų „Moodle“ įrankių taikymo 
galimybėmis, didaktiniais kursų kūrimo aspektais 
ir pan. Visus metus vyko ir individualios dėsty
tojų konsultacijos el. paštu, telefonu ir per pro
gramą „Zoom“, mokymai atskiriems fakultetams ir 
katedroms, taip pat buvo parengtas mokomasis 
informacinis kursas „Moodle“ vadovas dėstyto
jams“ (registruota apie 850 dalyvių), informaty
vios tekstinės ir vaizdo instrukcijos bei rekomen
dacijos apie virtualiosios mokymosi aplinkos ir 
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vaizdo konferencijų programų taikymą. Vartotojų 
patogumui, naudojantis programa „Zoom“, į VMA 
„Moodle“ buvo įdiegtas jos įskiepis.

Dėstytojai puikiai įsisavino mokomąją medžiagą ir 
sėkmingai organizavo studijų procesą. Tai atspin
di ir lyginant su 2019 m. išaugęs „Moodle“ išteklių 
ir įrankių naudojimo skaičius. Vien į sistemą įkeltų 
failų skaičius išaugo daugiau nei 30 proc. – nuo 
40 009 (2019 m.) iki 64 853 (2020 m.). Dar dides
niu santykiu padaugėjo sukurtų testų ir užduočių 
bei kitų veiklų / įrankių (3.4 pav.).

Norint užtikrinti studentų akademinį sąžiningu
mą ir paskatinti jų sąmoningą ir tikslingą elgesį 
su mokslinės informacijos šaltiniais, buvo įsigyta 
sutapties patikros sistemos „Turnitin“ licencijų. 
Programa baigiamiesiems darbams tikrinti itin sė
kmingai taikoma socialinių mokslų srityje Kūrybinių 
industrijų ir Verslo vadybos fakultetuose, tačiau 
aktyviai naudojama ir kitų fakultetų dėstytojų 
bei studentų. Programa visiškai integruota į VMA 
„Moodle“ ir naudojama arba kaip atskira veikla, 
arba kaip sudėtinė veiklos „Užduotis“ dalis.

ESG kartu su LieDM konsorciumu parengė masi
nį atvirąjį internetinį kursą „Nuotolinio mokymosi 

kurso rengimas ir teikimas Moodle aplinkoje“, 
skirtą aukštojo mokslo institucijų dėstytojams ir 
bend rojo ugdymo įstaigų mokytojams, bei Nacio
nalinės švietimo agentūros išleistą leidinį „Nuotoli
nio mokymo(si) / ugdymos(si) vadovas“.

Per metus aprobuotas 31 VMA „Moodle“ modulis 
nuotolinėms studijų programoms ar kaip mokomo
ji medžiaga dieninių studijų studentams skirtas 
kursas.

Parama studentams

Studentų gebėjimą mokytis ir bendrą pasitenkini
mą studijomis lemia ir psichologinė savijauta, to
dėl 2018 m. VILNIUS TECH buvo įsteigta psichologo 
pareigybė.  

Psichologinė parama studentams apima:

	■ individualų psichologinį studentų konsultavimą;

	■ motyvacinius pokalbius su studentais, norin
čiais nutraukti studijas;

	■ psichoedukacines konsultacijas ugdant moky
mosi, laiko planavimo įgūdžius;

3.4 pav. Pagrindinių „Moodle“ išteklių ir veiklų naudojimo palyginimas
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	■ seminarus aktualiomis temomis: laiko planavimo, 
efektyvaus mokymosi įgūdžių gerinimo temo
mis, susijusiomis su įtampos mažinimu, siekiant 
sklandaus studijavimo;

	■ paskaitas atvykusiems tarptautiniams studen
tams apie tarpkultūrinius skirtumus;

	■ psichoedukacinius seminarus „Erasmus“ stu
dentų tinklo mentoriams apie kultūrinio šoko 
psichologinius aspektus;

	■ paskaitas dėstytojams siekiant psichoedukaci
jos, krizių prevencijos, bendruomeniškumo didi
nimo ir psichologinio klimato gerinimo;

	■ informacines konsultacijas dėstytojams, kilus 
sunkumų dėstant, dirbant su studentais;

	■ bendradarbiavimą su Edukacinių kompetencijų 
grupe, siekiant gerinti dėstymo kokybę:

	■ dėstytojų vedamų paskaitų stebėjimą, grįžta
mojo ryšio teikimą,

	■ dalyvavimą susitikimuose su kuratoriais, mento
riaisdėstytojais;

	■ stojančiųjų į orlaivių pilotavimą psichologinio 
tinkamumo testavimą.

Dėl psichologinių konsultacijų per savaitę viduti
niškai kreipiasi apie 18–20 studentų. Iš besikrei
piančiųjų 12 % yra užsienio studentai. Daugiausia 
studentų kreipiasi iš fMf ir KIf fakultetų.

Be tiesioginės ir individualios paramos, studentai 
turi galimybę konsultuotis nuotoliniu būdu nau
dodamiesi pagalbos langelio paslauga, prisijungę 
prie mano.vgtu.lt sistemos. Pagalbos langelio sis
tema veikia jau kelerius metus iš eilės, studentai 
joje aktyviai konsultuojasi įvairiomis temomis: apie 
studijas, finansavimą, socialinę paramą ir stipendi
jas, studijų etiką, mikroklimatą, konfliktus, studijas 

ir praktiką užsienyje, bei pateikti pasiūlymų ir pas
tabų. Pagalbos langelio klausimus administruoja 
atitinkamos srities VILNIUS TECH specialistai. Tokiu 
būdu stengiamasi skaitmenizuoti ne tik studijas, 
bet ir administracinę pagalbą universitete. Studijų 
skaitmenizavimo procesas yra neatsiejamas nuo 
studijų lankstumo idėjos realizavimo.

Universitete rugsėjo mėn. vyko įvadinės paskaitos 
visų fakultetų pirmo kurso studentams. Įvadinių 
paskaitų tikslas – padėti studentams integruo
tis į universiteto ir fakulteto bendruomenę, su
prasti ir palengvinti komunikaciją su dėstytojais 
ir administ racija, įtvirtinti pirmakursių pasirinkimą 
ir padidinti motyvaciją studijuoti. Siekiant mažin
ti studentų iškritimą, didesnį įsitraukimą į įvairias 
VILNIUS TECH vykdomas veiklas, plėtojant ryšius 
akademinėje bendruomenėje tarp studentų, dės
tytojų, SPK ir administracijos fakultetuose jau 
daugelį metų veikia studentų kuratorių institucija. 
Pagrindinės kuratorių vykdomos veiklos yra stu
dentų supažindinimas su universiteto tvarkomis 
ir kuratoriaus funkcijomis, galimų probleminių si
tuacijų aptarimas, tarpininkavimas sprendžiant 
probleminius klausimus, kylančius tarp studentų 
ir dėstytojų. Analizuojant kuratorių veiklą galima 
išskirti keletą papildomo dėmesio reikalaujančių 
krypčių: artimesnio ryšio tarp kuratoriaus ir stu
dento formavimo priemonės, nevienareikšmis ku
ratoriaus veiklos supratimas, problemoms identifi
kuoti skirtų techninių sprendimų trūkumas.

2020 m. patvirtinus naują stipendijų skyrimo tvar
ką, geriausiai besimokantys ir aktyviausi studen
tai gauna stipendijas iš valstybės biudžeto asi
gnavimų. Stipendijų fondui papildomai lėšų skiria ir 
universitetas iš nuosavų lėšų. Darbdaviai taip pat 
yra suinteresuoti aukštos kompetencijos absol
ventais, todėl papildomai skiria stipendijas pažan
giausiems studentams. 2020 m. įvairaus dydžio 
stipendijas skyrė „Thermo fisher“, UAB „Sistela“, 
„Būsto projektai“, „Paroc“ ir kiti.
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studijų 
direkcija koordinuoja kvalifikacijos kėlimo / tobu
linimo kursus, kurie yra viena iš mokymosi visą 
gyvenimą dalių. 2020 m. kvalifikacijos tobulinimo 
kursus organizavo visi universiteto fakultetai (iš
skyrus Elektronikos fakultetą), Akademinės para
mos centras, Kelių tyrimo institutas (3.5 lentelė).

2020 m. iš 97 universiteto suorganizuotų kvalifi
kacijos tobulinimo kursų iš viso gauta 400 tūkst. 
eurų pajamų.  

2020 m. universiteto kvalifikacijos tobulinimo kur
sų registre įregistruota 13 naujų programų: 5 – An
tano Gustaičio aviacijos instituto; 2 – Akademinės 
paramos centro; 1 – fundamentinių mokslų fakul
teto; 1 – Mechanikos fakulteto; 3 – Verslo vadybos 
fakulteto, 1 – Kūrybinių industrijų fakulteto.

3.5. Mokymasis visą gyvenimą

3.5 lentelė. 2020 m. kvalifikacijos kėlimo kursų ir klausytojų pasiskirstymas pagal fakultetus

Fakultetas
Suorganizuotų kvalifikacijos  

tobulinimo kursų skaičius
Klausytojų skaičius

Antano Gustaičio aviacijos institutas 35 126

Aplinkos inžinerijos 24 855

Architektūros 4 57

Edukacinių technologijų centras 1 25

fundamentinių mokslų 8 17

Kūrybinių industrijų 1 74

Mechanikos 11 178

Statybos 9 270

Transporto inžinerijos 1 15

Verslo vadybos 3 87

Iš viso 97 1656
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Stojančiųjų priėmimo skaičiai rodo stabilią lyde
riaujančią VILNIUS TECH poziciją tarp šalies uni
versitetų. Keliami stojimo reikalavimai į valstybės 
finansuojamas ir nefinansuojamas vietas, mažė
jantis abiturientų skaičius, sudėtinga epidemiolo
ginė situacija ir perėjimas prie nuotolinio mokymosi 
visame švietimo sektoriuje lėmė priimtųjų į vals
tybės nefinansuojamas studijų vietas ir bendrą 
pirmosios studijų pakopos stojančiųjų skaičiaus 
sumažėjimą. 2020 m. studijas Vilniaus Gedimino 
technikos universitete pasirinko 2209 studen
tai, iš jų pirmojoje pakopoje – 1346, antrojoje – 
686 studentai, išlyginamosiose ir papildomosio
se – 177 studentai, kolegijų absolventai. 

Priėmimas į pirmosios pakopos studijas

2020 m. studijuoti į VILNIUS TECH pirmosios pako
pos ir vientisąsias studijas buvo priimti 1346 stu
dentai, iš jų 1173 – į valstybės finansuojamas vietas, 
t. y. 66 studentais daugiau nei pernai (3.9 pav.). 
Priimant į valstybės finansuojamas ir nefinansuo
jamas studijų vietas buvo laikomasi LR švietimo, 
mokslo ir sporto ministro įsakymo (20200204 
Nr. V148) bei universiteto nuostatų taikyti mini
malų konkursinį balą – 5,4.

2020 m. stojantieji galėjo rinktis iš 46 nuolatinių ir 
6 ištęstinių (arba ištęstinių nuotolinių) bakalauro 
ir vientisųjų studijų programų sąrašo.

Universiteto prioritetą rodo priimtųjų į inžineri
jos, informatikos ir technologijų mokslų pirmo
sios pakopos studijas skaičiai. Net 61 % (820) 
stojančiųjų priimta į šių studijų krypčių programas. 
Socialinių mokslų bei verslo ir viešosios vadybos 
krypčių grupės sudaro 34 % (458) visų įstojusiųjų. 
Stojančiųjų pasiskirstymas pagal studijų krypčių 
grupes, pateiktas 3.5 pav., patvirtina, kad sto
jantieji vertina universiteto studijų kokybę pagal 
įvairias kryptis ir programas. Daugiausia studentų 
į valstybės finansuojamas vietas surinko kūrybinių 
industrijų (129), multimedijų ir kompiuterinio dizaino 
(107) bei programų inžinerijos (106) programa. Dau
giausia visų finansavimo formų studentų surinkusi 

3.6. Stojančiųjų priėmimas

3.5 pav. Priimtųjų į bakalauro ir vientisąsias studijas pasi
skirstymas pagal studijų krypčių grupes

studijų programa yra kūrybinės industrijos (177). 
Pagal stojančiųjų prašymų pageidavimų skaičių 
(pagal pirmąjį pageidavimą) pirmauja socialinių 
mokslų ir informatikos mokslų studijų krypčių 
grupių programos: kūrybinės industrijos, pramogų 
industrijos, multimedija ir kompiuterinis dizainas, 
programų inžinerija, bei inžinerijos krypties pro
grama – statybos inžinerija. Didžiausias konkursas 
pagal pageidavimų skaičių į planuojamas priimti 
vietas kasmet susidaro orlaivių pilotavimo studijų 
programoje.  

Universitetas organizuoja studijas asmenims, tu
rintiems aukštąjį koleginį išsilavinimą. Į dvejų metų 
trukmės išlyginamąsias studijas priimti 134 kolegi
jų absolventai, kurie sėkmingai baigę studijas įgis 
universitetinį bakalauro diplomą. Į papildomąsias 
vienerių arba pusės metų studijas priimti 43 kole
gijų absolventai, kurie po šių studijų turės galimy
bę mokytis antrojoje pakopoje.

Studijų populiarinimui ir bendradarbiavimui su 
mokyklomis buvo skiriama daug dėmesio, siūlant 
įvairias Stojančiųjų priėmimo ir informavimo bei 
fakultetų parengtas pažintines veiklas, kurios 
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padeda iš arčiau susipažinti su universiteto stu
dijų programų unikalumu bei įvairove. Šių veiklų 
turinys apima ne tik paskaitas, ekskursijas, bet ir 
susitikimus su studentais ir alumnais, praktinius 
užsiėmimus, intelektualius konkursus ir žaidimai, 
neformalias mokyklas ir būrelius. 

Priėmimas į antrosios pakopos studijas

Antrosios pakopos studijos VILNIUS TECH 2020 m. 
pritraukė 686 magistrantus (3.6 pav.), iš jų 508 – į 
valstybės finansuojamas vietas ir 178 – į valstybės 
nefinansuojamas vietas. Dauguma įstojusiųjų yra 
VILNIUS TECH absolventai (70,8 %).

Stojantiesiems į VILNIUS TECH antrosios pakopos 
studijas 2020 m. buvo pasiūlytos 48 studijų pro
gramos. Iš jų 2 studijų programas siūlyta studijuoti 
ištęstine studijų forma, 3 studijų programos yra 
jungtinės (su Rygos technikos universitetu vykdo
mos 2 studijų programos, 1 programa – su Vokieti
jos Braunšveigo technikos universitetu). 

2020 m. taip pat buvo siūlomos 6 intensyvių
jų studijų programos (Aplinkos inžinerija; Kūrybos 
visuomenės komunikacija; Mechanikos inžinerija; 
Nekilnojamojo turto valdymas; Statybos techno
logijos ir valdymas; Verslo vadyba). Intensyviosios 
magist rantūros studijos – tai studijos, pritaikytos 
dirbantiems ir Lietuvos regionuose gyvenantiems 
asmenims. Studijos organizuojamos intensyviu gra
fiku, mišriuoju mokymų būdu pasitelkiant inovaty
vias dėstymo technologijas (vaizdo konferencijos, 
„Moodle“ nuotolinė studijų platforma, savikontro
lės klausimai, savarankiško darbo užduotys, vaizdo 
paskaitų įrašai, interaktyvios užduotys ir pan.). Ka
dangi šiose programose buvo siūlomos tik valstybės 
nefinansuojamos studijų vietos, tai dėl pandemijos, 
neužtikrintų darbo perspektyvų ir panašių aplin
kybių nesulaukė pakankamo studentų skaičiaus ir 
nebuvo suformuotos atskiros tokių studijų grupės.

Nors stojančiųjų skaičius ir valstybės skiriamos fi
nansuojamos vietos pastaraisiais metais svyruoja 
(2020 m. skirta 508, 2019 m. – 477, 2018 m. – 509 

3.6 pav. Priimtųjų į antrąją studijų pakopą pasiskirstymas 
pagal studijų krypčių grupes

3.7 pav. Priimtųjų į VILNIUS TECH studijas skaičiaus kiti
mas 2016–2020 m.

valstybės finansuojamos vietos), universiteto pa
rama studentams, įstojusiems į valstybės nefinan
suojamas vietas, lėmė panašų priimtų į antrosios 
pakopos studijas studentų skaičių kaip ir ankstes
niais metais (3.7 pav.).
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2020 m. VILNIUS TECH vykdė 39 laipsnį suteikian
čias studijų programas anglų kalba, 18 pirmosios 
pakopos ir vientisųjų studijų programų bei 21 an
trosios pakopos studijų programą. Anglų kal
ba dėstomų studijų programų  skaičius sudarė 
36 proc. visų VILNIUS TECH studijų programų. Uni
versitetas su užsienio universitetais turėjo 5 jung
tines antrosios pakopos ir 10 dvigubo laipsnio stu
dijų programų (pirmosios ir antrosios pakopos). 
2019–2020 m. universitetas parengė 19 dvigubo 
laipsnio programų susitarimų su Kinijos universi
tetais darniosios statybos, architektūros, aplinkos 
ir energijos technologijų, mechatronikos, informa
cinių ir komunikacijų technologijų, ekonomikos in
žinerijos ir vadybos kryptyse.

2019–2020 m. m. pirmojoje–trečiojoje studijų pa
kopose studijavo 579 mainų programų studen
tai, tai 12 proc. daugiau nei 2018–2019 m. m., ir 
611 laipsnio siekiančių studentų iš 79 pasaulio ša
lių (3.8 pav.). 2020 m. mainų ir laipsnio siekiantys 

studentai iš užsienio sudarė 12,7 proc. visų VILNIUS 
TECH studentų. Tarp atvykusių mainų programų 
dalyvių dominavo studentai iš Prancūzijos, Vokie
tijos, Ispanijos ir Turkijos aukštųjų mokyklų. Svar
bu, kad, prasidėjus CoVID19 pandemijai, 2020 m. 
pavasario semestre daugiau nei 90 proc. atvy
kusių mainų studentų liko tęsti studijas VILNIUS 
TECH bei daugiau nei 80 proc. išvykusių universi
teto studentų liko studijuoti užsienyje. Tokiu būdu 
studentų mobilumo apimtys atitiko numatytąsias, 
o didžiausias pandemijos poveikis mobilumo srau
tų mažėjimui (iki 40 proc.) prognozuojamas 2020–
2021 m. m.

2020 m. spalio 1 d. VILNIUS TECH studijavo 
611 laipsnio siekiančių studentų. Į pirmąjį kursą 
priimta 190 laipsnio siekiančių užsienio studentų, 
63 proc. priimti į pirmosios pakopos ir vientisąsias 
studijas, 37 proc. – į antrosios pakopos studijas. 
Didžioji dalis stojančiųjų pasirinko inžinerijos stu
dijas, jie sudarė 76 proc. visų stojančių studentų 
iš užsienio šalių. 2020 m. per VILNIUS TECH užsie
nio studentų stojimo paraiškų sistemą paraiškas 
studijuoti pateikė 900 asmenų, studijuoti priimtų 
santykis buvo 1:3. Tarp atvykusių į laipsnį sutei
kiančias studijų programas dominavo studentai iš 
Indijos, Turkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Kazachs
tano. 

Visiems naujai atvykusiems užsienio studentams 
buvo organizuojamos orientacinės savaitės, vei
kė ESN VILNIUS TECH (angl. Erasmus Student 
Network) mentorių tinklas, mainų ir laipsnio sie
kiančių studentų, akademinių ir administracijos 
darbuotojų paramos sistema. 2020 m. pavasario 
semestrą prasidėjus CoVID19 pandemijai ir šaly
je paskelbus karantiną, ypatingas dėmesys buvo 
skirtas atvykstančių studentų iš užsienio saugu
mui užtikrinti bei studijoms nuotoliniu būdu orga
nizuoti, išvykusių studentų į studijas ar praktiką 
užsienyje galimybėms grįžti į Lietuvą užtikrinti, 
patirtoms išlaidoms kompensuoti, akademinėms 
konsultacijoms ir psichologinei pagalbai teikti.

3.7. Tarptautinis mobilumas ir užsienio studentai

3.8 pav. VILNIUS TECH pirmosios–trečiosios studijų pako
pos užsienio studentai 2016–2020 m.
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2019–2020 m. m. 461 VILNIUS TECH studentas įgijo 
tarptautinės patirties studijuodamas ar atlikda
mas praktiką užsienyje (3.9 pav.). Iš jų absolventų 
praktiką atliko 66 studentai. 

Įgyvendinant Erasmus+ studentų ir darbuotojų 
mobilumo programų projektus 2019–2020 m. m. 
140 universiteto dėstytojų skaitė paskaitas už
sienio šalių universitetuose (iš jų 12 dėstytojų 
skaitė paskaitas nuotoliniu būdu 2020 m. rudens 
semestrą). Lyginant su 2018–2019 m. m., šis skai
čius sumažėjo 33 proc. dėl CoVID19 pandemijos. 
185 VILNIUS TECH akademinio personalo ir admi
nistracijos darbuotojai kėlė kvalifikaciją užsienio 
aukštosiose mokyklose ir įmonėse.

Į VILNIUS TECH buvo atvykę skaityti paskaitų 
75 dėstytojai iš 29 šalių universitetų ar ES įmo
nių. 78 užsienio akademinio ir administracijos 
personalo darbuotojai atvyko su mokymosi vizitu, 
dalyvavo projektų susitikimuose, seminaruose ar 
konferencijose VILNIUS TECH.

Iš viso 2020 m. studentų ir dėstytojų mobilumui 
gautos lėšos siekė beveik 1,7 mln. Eur (3.10 pav.). 
ypač sėkmingai buvo pritrauktos tikslinės lėšos 

Erasmus+ aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų 
mobilumui ne ES šalyse įgyvendinti.

2020 m. VILNIUS TECH kaip koordinatorius ar part
neris vykdė 42 tarptautinius Erasmus+ aukštojo 
mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo, Gebėji
mų stiprinimo, Strateginių partnerysčių, Sektorių 
įgūdžių sąjungų, Žinių sąjungų ir kitų tarptautiš
kumo plėtros programų projektus. 

2020 m. VILNIUS TECH kartu su 6 partnerių uni
versitetais iš Portugalijos Vokietijos, Prancūzijos, 
Graikijos, Slovėnijos ir Italijos parengtas Euro
pos universitetų programos projektas „Pažan
gių technologijų aukštojo mokslo tinklo aljansas“ 
(angl. Advanced Technology Higher Education 
Network Alliance, ATHENA) laimėjo 5 mln. Eur Eu
ropos Komisijos finansavimą. Iki 2023 m. ATHENA 
projekte bus kuriama naujų studijų pasiūla, ku
riamos naujos tyrėjų grupės bei vykdomos kitos 
veik los, įtrauksiančios didelę universiteto bend
ruomenės dalį – studentus, akademinį personalą 
bei studentus. 

3.9 pav. Pagal mainų programas išvykę pirmosios–tre
čiosios studijų pakopos VILNIUS TECH studentai 2015–
2020 m.

3.10 pav. VILNIUS TECH studentų ir dėstytojų mobilumo 
finansavimas (eurais) 2020 m. 
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Darbo rinka neatpažįstamai keičiasi kiekvienais 
metais. Sekant naujausias tendencijas, keičiasi ir 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas: atnau
jinamos studijų programos siekiant ugdyti naujus 
įgūdžius, kurių reikalauja besikeičianti darbo rinka. 
Plėtojantis technologijoms, darbo rinkoje dėmesys 
kreipiamas ne tik į būsimo darbuotojo kvalifikaci
ją, išsilavinimą, bet ir į bendrąsias kompetencijas, 
socialinius įgūdžius, kūrybiškumą, gebėjimą prisi
taikyti greitai kintančioje aplinkoje.

Reaguodama į darbdavių poreikių pokyčius, 
VILNIUS TECH Karjeros ir psichologinio konsultavi
mo grupė teikia studentų ir absolventų karjeros 
valdymo paslaugas, seminarus karjeros planavimo 
temomis, kartu su universiteto verslo partneriais 
įgyvendina projektus, padedančius studentams 
sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje. Per metus su
rengtuose 32uose karjeros planavimo renginiuo
se dalyvavo 2069 studentai, prie jų rengimo prisi
dėjo 37 verslo ir socialiniai partneriai.  

VILNIUS TECH studentams ir absolventams pa
gal poreikį siūlomos karjeros konsultacijos CV 
parengimo, motyvacinio laiško rašymo, pasiruo
šimo darbo pokalbiui, darbo paieškos klausimais. 
Per metus 298 konsultacijos tiesiogiai, nuotoliniu 
būdu ir/ar el. paštu suteiktos daugiau nei 250 
studentų. Pagalba teikiama ne tik asmeniškai. 
Reaguojant į pasaulinę epidemiologinę situaciją, 
siekiant studentams padėti įsilieti į darbo rinką, 
prasidėjus naujiems mokslo metams sukurtas 
pirmųjų karjeros planavimo žingsnių „Moodle“ 
kursas. Juo remiantis atsakymus į dažniausiai 
kylančius klausimus gavo 184 studentai. Kita 
2020 metų naujovė – tris kartus per metus uni
versiteto studentams siunčiamas naujienlaiškis 
su karjeros patarimais bei naujienomis, aktua
liomis studentams jų studijų etape. Universitete 
taip pat plėtojama informacinė darbo ir prakti
kos skelbimų bazė: 2020 m. daugiau nei 200 Lie
tuvos ir užsienio įmonių pateikė 297 praktikos ir 
179 darbo pasiūlymus. 

Universiteto verslo partnerių ir darbdavių nuo
mone, Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
absolventai yra paklausūs darbo rinkoje, ypač in
žinerijos, informacinių technologijų, finansų, sta
tybos, gamybos, pardavimo, transporto ir rinkoda
ros srityse. Užimtumo tarnybos duomenimis, vos 
1,4 proc. 2020 metų absolventų praėjus 6 mėne
siams po studijų baigimo buvo registruoti Užim
tumo tarnyboje kaip neturintys darbo. Remiantis 
Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) 
pateikiama informacija, 62 proc. VILNIUS TECH ab
solventų, praėjus 18 mėnesių po aukštosios mo
kyklos baigimo, dirba aukštos kvalifikacijos dar
bus, o vidutinis atlyginimas yra aukščiausias iš 
inžinerinį aukštąjį išsilavinimą suteikiančių aukš
tųjų mokyklų. 

Ir toliau sėkmingai auga virtuali absolventų bend
ruomenė – VILNIUS TECH profilyje „Linkedin“ por
tale yra užsiregistravę daugiau nei 29 439 nariai. 
Šioje platformoje stebima absolventų karjeros di
namika ir išryškėja pagrindinės sritys, kuriose ab
solventai įsidarbina (3.11 pav.).

3.8. Studentų ir absolventų karjera

3.11 pav. Pagrindinės sritys, kuriose įsidarbina VILNIUS 
TECH absolventai
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Sportas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Spor
to ir meno centro Sporto skyrius atsakingas už 
studentų sportinę veiklą universitete. organizuo
jamos trys veiklos kryptys: pratybos, treniruotės 
ir varžybos. Pratybų metu studentai galėjo pasi
rinkti 12 sporto programų: tinklinio, krepšinio, at
letinės gimnastikos, teniso, stalo teniso, „Body 
balance“, „Pump“, kūno dizaino, TRX, savigynos 
be ginklo, dziudo ir sambo imtynių. Pavasario ir 
rudens semestruose sporto pratybose lankėsi 
1276 studentai. Dėl CoVID19 situacijos pratybos 
persikėlė į virtualiąją erdvę – nuo kovo 13 d. iki 
birželio 10 d. ir nuo spalio 28 d. iki gruodžio 31 d. 
universiteto sporto salė buvo uždaryta.

Lietuvos aukštųjų mokyklų čempionatuose 
2020 m. dalyvavo 207 universiteto studentai. 
Iškovoti 8 aukso, 6 sidabro ir 15 bronzos asme
ninių medalių, komandinėse įskaitose – 4 sida
bro ir 2 bronzos medaliai. Dėl CoVID19 situacijos 
Lietuvoje neįvyko stalo teniso, lengvosios atleti
kos, plaukimo, šachmatų studentų čempionatai, 
tarptautinės studentų SELL žaidynės, Europos 
universitetų studentų žaidynės, buvo nebaigti 
tinklinio, krepšinio, futbolo čempionatai. Univer
siteto komandos dalyvavo Lietuvos ir Vilniaus 
miesto čempionatuose, kuriuose iškovojo 7 auk
so, 5 sidabro ir 6 bronzos medalius. 

Tarptautinėse Baltijos šalių technikos universite
tų lengvosios atletikos varžybose VILNIUS TECH 
lengvaatlečių komanda iškovojo du 1os ir du 
3ios vietos medalius.

VILNIUS TECH bendruomenei organizuotos krep
šinio varžybos, kuriose dalyvavo daugiau kaip 30 
studentų ir darbuotojų. Pradėtas projektas „Spor
tinio inventoriaus atnaujinimas“, finansuojamas 
Sporto rėmimo fondo ir universiteto lėšomis.

Menas

Universitetas turi keturis meno kolektyvus, ku
rių veikloje 2020 m. dalyvavo 152 studentai. 
CoVID19 situacija Lietuvoje koregavo kolektyvų 
veiklos planus.

VILNIUS TECH tautinių šokių ansamblis „Vingis“ 
dalyvavo šešiuose renginiuose: šokdino Erasmus 
studentus jiems organizuojamuose susipažini
mo vakaruose; dalyvavo kasmetiniame Vasario 
16osios koncerte Šokio teatre; koncertavo Knygų 
mugėje LITEXPo parodų rūmuose ir Kovo 11 dienai 
skirtame koncerte Vievio kultūros rūmuose.

VILNIUS TECH akademinis choras „Gabija“ koncer
tavo Kovo 11osios minėjime universiteto bendruo
menei, Knygų mugėje, f. Viskanto gimimo metinių 
minėjimo koncerte, dalyvavo č. Sasnausko chorų 
festivalyje.

VILNIUS TECH teatro studija „Palėpė“ rodė apie 30 
spektaklių: „Sala“, „Ikaras“, „Žanas ir Beatričė“, „Di
dysis išgamų kraustymasis“, „Apie bičiulius ir dar...“ 
Spektakliuose apsilankė per 800 žiūrovų. 2020 m. 
pristatytos spektaklių premjeros „Kaip gimė Žane
ta“ ir „Ach, ui!“ Teatro studijos „Palėpė“ kolektyvas 
įgyvendino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
remiamą projektą „Lietuvos studentų skaitovų 

3.9. Studentų laisvalaikis

3.12 pav. VILNIUS TECH studentų iškovoti medaliai
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šventė“, kurioje dalyvavo 300 studentų iš įvairių 
Lietuvos universitetų. Teatro studija „Palėpė“ or
ganizavo tarptautinį universitetų teatrų forumą, 
kurio renginius stebėjo apie 800 žiūrovų.

VILNIUS TECH orkestras dalyvavo XX pučiamųjų 
instrumentų orkestrų čempionato atrankiniame 
regioniniame ture, Kovo 11osios minėjime univer
sitete, Lietuvos studentų kroso čempionato ati
daryme. Taip pat dalyvavo XXIV tarptautiniame 
pučiamųjų orkestrų ir bigbendų konkursefestiva
lyje „Lobez 2020 online“ (Lenkija), Tarptautiniame 
internetiniame pučiamųjų instrumentų atlikėjų, 
ansamblių, orkestrų konkursefestivalyje „Vivat 
talent StPetersburg“ (Rusija).

organizuotos kitos meninės veiklos: „Lindyhopas“, 
„Salsa Bachata“ pamokos, kurios vyko ir nuotoliniu 
būdu; universiteto bendruomenei studentė Kami
lė Inčiūraitė koncerto metu pristatė savo kūrybos 
dainas, bendruomenei pristatyti studentų meno 

darbai „Viskas ne taip, kaip atrodo“ ir „Karantinas“, 
organizuotas grupė „Kedrostuburas“ koncertas, 
pradėtos meno ir amatų dirbtuvės universiteto 
bendruomenei.

3.13 pav. Meno renginiai

3.10. Skyriaus apibendrinimas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas yra 
šalies lyderis inžinerinių ir technologijos studijų 
srityje – net 76 studijų programų iš 106 yra vyk
domos inžinerijos mokslų, informatikos mokslų ir 
technologijų mokslų studijų kryptyse, o jose stu
dijuoja apie 70 proc. studentų.

Priimtųjų skaičius 2020 m., lyginant su 2019 m., 
sumažėjo apie 9 proc. Tam didžiausią įtaką pa
darė išoriniai veiksniai – krepšelių perskirstymas 
tarp studijų krypčių, kuris buvo nepalankus in
žinerinėms studijoms, nesėkmingas matemati
kos brandos egzamino laikymas bei reikalavimų 
vf ir vnf vietoms užimti suvienodinimas beveik 
trečdaliui šalies abiturientų. Universitetas ir 

toliau aktyviai bendradarbiauja su moksleiviais 
ir mokytojais, taip supažindindamas potencialius 
studentus apie studijų galimybes universitete, 
apie specialistų poreikį bei absolventų karjeros 
galimybes. Nežiūrint į tai, mažėjant stojančiųjų 
ir priimtųjų į inžinerinių krypčių grupės studijų 
programas, būtina ieškoti naujų bendravimo su 
jaunimu formų, supažindinant juos su šiuolaikine, 
informacinėmis technologijomis grįsta inžinie
riaus darbo aplinka, jo kuriamomis inovacijomis, 
lemiančiomis visuomenės progresą.

Dėl CoVID19 situacijos šalyje ir paskelbto ka
rantino 2020 m., net 5 mėnesius studijos buvo 
vykdomos visiškai nuotoliniu būdu. Toks pokytis 
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paskatino organizuoti intensyvius mokymus bei 
individualias konsultacijas dėstytojams apie vir
tualiosios mokymosi aplinkos taikymą ir infor
macinių technologijų naudojimą studijų procese, 
rengti metodinę medžiagą šia tema. Įgyta patirtis 
leis ir ateityje didesnę dalį studijų proceso įgy
vendinti taikant lanksčius studijų metodus.

Studijos VILNIUS TECH patrauklios ne tik studen
tams iš Lietuvos, bet ir iš užsienio šalių. 2019–
2020 m. m. universitete studijavo 579 mainų progra
mų studentai ir 611 laipsnio siekiantys studentai iš 
79 pasaulio šalių, tai sudarė 12,7 proc. visų VILNIUS 
TECH studentų. 2019 m. rudens semestrą pavyko 
įgyvendinti visus tarptautinio mobilumo planus, 
tačiau su CoVID19 pandemija susiję judėjimo ap
ribojimai smarkiai sumažino tarptautinio mobilumo 
galimybes bei paveikė laipsnio siekiančių studen
tų iš užsienio ir visų mobilumo srautų mažėjimą 
2019–2020 m. m. pavasario semestre. Kita vertus, 
šis laikotarpis paskatino plėtoti naujas studijų ir 
mobilumo formas – mišrų studentų mobilumą bei 
dėstytojų nuotolines paskaitas – bei didžiausią 
dėmesį skirti naujų bendradarbiavimo su užsienio 
partneriais formų kūrimui ir palaikymui. Nepaisant 
pandemijos, universitetui 2019–2020 m. m. pavy
ko įvykdyti didžiąją dalį numatytų atvykstančių ir 
išvykstančių studentų studijų ir praktikos vizitų. 
Universitetas itin sėkmingai dalyvavo tarptauti
niuose projektuose, 2020 m. įgyvendinamų tarp
tautiškumo plėtros projektų skaičius padidėjo net 
40 proc., lyginant su 2019 m.

Studijų programos nuolat atnaujinamos, atsižvel
giant į darbdavių nuomonę dėl specialistų kompe
tencijų poreikio ir į darbo rinkos pokyčius. 2020 m. 
didžiausi pokyčiai įvyko pritaikant studijas jas 
vykdyti nuotoliniu būdu. Tam prireikė ne tik skait
meninti paskaitų ir praktinių užsiėmimų turinį, bet 
ir parengti naujas savarankiško darbo, vertinimo 

užduotis. Dėstytojams buvo teikiama visokeriopa 
parama: organizuoti mokymai, parengtos metodi
nės priemonės, suteiktos konsultacijos. Akademi
nė bendruomenė puikiai atlaikė kilusius iššūkius 
dėl karantino įvestų apribojimų, tą iliustruoja treč
daliu padidėjęs „Moodle“ sistemoje sukurtų stu
dijų modulių skaičius bei dvigubai išaugęs testų 
ir užduočių skaičius. Studijų proceso pokyčius ly
dėjo didelis kiekis naujai sukurtų teisės aktų, kurie 
padėjo organizuoti studijų procesą nuotoliniu ar 
mišriuoju būdu. 

2020 m. prasidėjo reguliarus išorinis studijų kryp
čių vertinimas. VILNIUS TECH įvyko pirmieji eks
pertų vizitai, kurie taip pat vyko nuotoliniu būdu. 
Vertinimo išvados pateikiamos 2021 m. pradžioje. 
Atsižvelgiant į pateiktas ekspertų rekomendaci
jas, studijų programos bus toliau tobulinamos.

Net ir karantino sąlygomis intensyviai buvo vykdo
mi kvalifikacijos kėlimo renginiai dėstytojams, kurie 
sulaukė daugiau nei 1800 dalyvių. Didelis dėmesys 
buvo skirtas krizių suvaldymui, užtikrinant dėsty
tojų ir studentų pozityvų psichologinį klimatą. Su
mažėjęs gyvas bendravimas, didesnis savarankiš
ko mokymosi poreikis ne vienam studentui sukėlė 
sunkumų. Todėl studentams buvo teikiama įvai
riapusė parama: individualios psichologinės kon
sultacijos nuotoliniu būdu, mokymai. Patiriantiems 
mokymosi sunkumų buvo teikiama galimybė pa
pildomai mokytis matematikos, fizikos ir chemijos.

Siekdamas padėti studentams ir absolventams 
sėk mingai pradėti ar tęsti karjerą, VILNIUS TECH 
organizuoja įvairius renginius, padedančius stu
dentams sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje. Tam 
aktyviai pasitelkiami verslo ir socialiniai partneriai, 
teikiamos individualios konsultacijos, siunčiamas 
naujienlaiškis su karjeros siekimo patarimais bei 
naujienomis, studentams yra prieinama informa
cinė darbo ir praktikos skelbimų bazė.



4. Moksliniai tyrimai 
ir inovacijos
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VILNIUS TECH mokslinės veiklos prioritetai – vyk
dyti perspektyviausių ir aktualiausių mokslo kryp
čių mokslinius tyrimus, prisidėti prie valstybės ir 
re gio no ūkio, kultūros, so cia linės raidos ir integ
racijos į globalias rin kas, siekti mokslinės veiklos 
tarptautinio pri pažinimo, ugdyti kūrybingą, žinio
mis grįstą ir inovacijoms atvirą visuomenę.

Šiems prioritetams įgyvendinti VILNIUS TECH nuo
lat vykdoma mokslo (meno) veiklos ste bėsena, 
kurią sudaro vidinė veikos savianalizė ir išoriniai 
vertinimai. Vidinis vertinimas ap ima įvairių univer
siteto mokslometrijos rodik lių stebėseną bei rezul
tatų analizę. Išorinis vertinimas susideda iš dviejų 
dalių: palyginamasis ekspertinis mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros bei kasmetinis universite
tų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimai.

Atsižvelgiant į vidinės veiklos savianalizes bei išo
rinio vertinimo rezultatus, 2020 m. buvo vykdoma 
šių krypčių mokslinės veiklos plėtra:

	■ prioritetinių mokslo krypčių aukščiausio lygio 
pub likacijų skaičiaus didinimas;

	■ projektų ir mokslo užsakomųjų darbų vertės di
dinimas;

	■ padalinių mokslinių tyrimų prioritetizavimas;

	■ dalyvavimas mokslo krypties prestižinėse kon
ferencijose.

Siekiant tarptautinio mokslinės veiklos pripaži
nimo itin didelė svarba tenka rezultatų sklaidai 
aukščiausio lygio publikacijose. orientuojant uni
versiteto veiklas į strategi nes mokslinės veiklos 
kryptis, bus siekiama tiek išorinių vertinimų, tiek 

projektinių paraiškų aukštų rezultatų. Mokslo 
pub likacijų kokybinis lygis leis sėkmingai dalyvauti 
naujojoje Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizon
tas“. 

Padalinių prioritetinių mokslinių tyrimų krypčių 
identifikavimas skatina stipresnių mokslininkų gru
pių formavimąsi, leidžia vykdyti platesnio spektro 
ir apimčių projektus bei užsakomuosius darbus. 

Mokslininkų dalyvavimas prestižinėse konferenci
jose, atspindint svarbiausias universiteto vykdo
mas mokslinių tyrimų kryptis, leis tikslingiau pri
statyti universiteto turimą mokslo potencialą.

Mokslinės veiklos konkurencingumą iliustruoja pa
siekti aukšti rezultatai atliekant Kasmetinio uni
versitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos 
vertinimą (atlieka Lietuvos mokslo taryba, LMT). 
Institucijos formaliojo vertinimo įvertis taškais 
mokslo srityje (mene) apskaičiuojamas visų ins
titucijos toje srityje gautų taškų sumą dalinant 
iš institucijos tos srities mokslininkų (menininkų) 
visos darbo dienos atitikmens (dėstytojų, turin
čių mokslo laipsnį, etatų, padalintų iš 3, ir mokslo 
darbuotojų, turinčių mokslo laipsnį, etatų sumos). 
Gauta didžiausia reikšmė prilyginama 100 vienetų 
ir pagal ją perskaičiuojami kitų institucijų įverčiai. 
VILNIUS TECH kasmetinio formaliojo MTEP ir meno 
veiklos vertinimo įverčiai mokslų srityse, normuo
ti į 100 vienetų skalę, yra šie: gamtos – 100,00; 
technologijos – 76,32; socialinių – 100,00; humani
tarinių – 73,34; meno – 51,32 (institucijoms, kurių 
srities mokslininkų visos darbo dienos atitikmuo 
buvo lygus arba didesnis už penkis).

4.1. Prioritetai ir plėtra 2020 m.
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Tarptautinį mokslinių rezultatų pripažinimą rodo 
didėjantis (4.1 lentelė) publikacijų Clarivate Ana
lytics Web of Science duomenų bazės leidiniuo
se su citavimo indeksu skaičius užsienio žurna
luose – 345 (2019 m. – 285). Universiteto mokslo 
strategijos priemonės lėmė mokslininkų orientavi
mąsi į mokslinių rezultatų publikavimą aukščiausio 
lygio žurnaluose.

Daugiausia straipsnių leidiniuose su citavimo 
rodik liu 2020 m. paskelbė mokslininkai iš Staty
bos – 133, fundamentinių mokslų – 82, Aplinkos 
inžinerijos – 61, Verslo vadybos – 50 ir Elektroni
kos – 46 fakultetų.

2020 m. universiteto vardu paskelbtos 7 monogra
fijos ir monografijų dalys. Keturios monografijos – 
„Sustainable environmental protection techno
logies. Contaminant biofiltration, adsorption and 

stabilization“ (Pranas Baltrėnas, Edita Baltrėnaitė); 
„In between communication theories through one 
hundred ques tions“ (Tomas Kačerauskas, Algis 
Mickūnas); „What you see is what you hear: cre
ativity and communication in audiovisual texts“ 
(Dario Martinelli); „Social media use in university 
studies“ (Giedrė Valūnaitė oleškevičienė, Jolita 
Šliogerienė) – išleistos prestižinėje mokslo leidyk
loje „Springer“.

2020 m. universitetas organizavo 15 konferencijų, 
1 iš jų – tarptautinė, kuri vyko nuotoliniu būdu, ki
tos 6 suplanuotos konferencijos buvo atšauktos 
arba perkeltos į kitus metus. Konferencijose daly
vavo 790 dalyvių, perskaityta 400 pranešimų, iš jų 
343 pranešimus perskaitė VILNIUS TECH dalyviai, 
16 – dalyviai iš kitų Lietuvos institucijų ir 41 – da
lyvis iš užsienio.

4.2. Mokslinės publikacijos ir konferencijos

4.1 lentelė. Publikacijos tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo žurnaluose  2018–2020 m.

2018 2019 2020

Straipsniai Clarivate Analytics Web of Science duomenų 
bazės žurnaluose

408 429 486

Straipsniai Clarivate Analytics Web of Science duomenų 
bazės žurnaluose, su citavimo rodikliu:

331 368 412

užsienio žurnaluose 261 285 345

Lietuvos žurnaluose 68 83 67

Straipsniai Scopus ir Clarivate Analytics Web of Science  
duomenų bazės žurnaluose

375 399 462

Straipsniai tik Scopus duomenų bazės žurnaluose 19 23 47

Straipsniai kitų tarptautinių duomenų bazių žurnaluose 114 97 80
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Universiteto vykdomų taikomųjų tyrimų konkuren
cingumą ir paklausą iliustruoja lėšos, gautos vyk
dant mokslinių tyrimų ir taikomosios plėtros bei su 
moksline veikla susijusius paslaugų darbus. 

Aukšti išorinio vertinimo rezultatai lėmė augančius 
valstybės biudžeto asignavimus. Kartu augo ūkio 
subjektų užsakomųjų darbų, tarptautinių ir nacio
nalinių mokslo programų lėšos. Jau daugelį metų 
universitetas išlaiko šių dviejų finansavimo šaltinių 
balansą – jie sudaro apie pusę MTEP finansavimo 
(4.1 pav.). Didelė dalis nacionalinių mokslo progra
mų šiuo metu finansuojama struktūrinių fondų lė
šomis. Šios lėšos 2020 m. sudarė 2,5 mln. Eur.

67 % užsakomųjų darbų 2020 m. atlikta pagal 
verslo subjektų užsakymus, tai rodo mokslinių ty
rimų aktualumą verslui.

Daugiausia užsakomųjų darbų atliko Aplinkos in
žinerijos fakultetas (2,5 mln. Eur). Šio fakulteto 
mokslo padaliniai (Kelių tyrimo institutas, Aplinkos 
apsaugos institutas, Geodezijos mokslo institu
tas, Teritorijų planavimo mokslo institutas) gerai 
žinomi Lietuvoje ir užsienyje. Aktyviai 2020 m. su 

ūkio subjektais bendradarbiavo Statybos fakulte
tas.

Mokslo padaliniuose aktyviausi 2020 m. buvo Ke
lių tyrimo (1,28 mln. Eur), Geodezijos (0,63 mln. 
Eur), Aplinkos apsaugos (0,42 mln. Eur), Statybi
nių medžiagų (0,25 mln. Eur) institutai bei Taiko
moji statinių, konstrukcijų ir medžiagų laboratorija 
(0,20 mln. Eur).

Civilinės inžinerijos mokslo centras 2020 m. pa
gal verslo subjektų užsakymus atliko darbų už 
0,42 mln. Eur. Į sutarčių vykdymą įtraukiami Sta
tybos, Aplinkos inžinerijos ir Mechanikos fakultetų 
mokslininkai.

Statinių skaitmeninio ir informacinio modeliavimo 
technologijų centras tęsia 2019 m. pradėtą trejų 
metų trukmės ES struktūrinių fondų remiamą žmo
giškųjų išteklių plėtros programos projektą – Prie
monių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo 
ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio 
informacinį modeliavimą, sukūrimas. Centro veiklos 
prisideda prie VILNIUS TECH mokslo ir studijų turi
nio skaitmeninimo.

4.3. Taikomieji tyrimai

4.1 pav. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų finansavimo šaltinių struktūra
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Siekdamas sėkmingai dalyvauti konkursinio finan
sa vimo projektuose universitetas strategiškai 
tel kia savo veiklą į septynias prioritetines moks
linių tyrimų kryptis: Darnioji statyba, Aplinkos ir 
energijos technologijos, Darnusis transportas, 
Me chatronika, Informacinės ir komunikacijos 
tech nologijos, Ekonomikos inžinerija, vadyba ir ko
munikacija, fundamentiniai medžiagų ir procesų 
tyrimai – bei į perspektyvias Klimato kaitos, Dirb
tinio intelekto, Žiedinės ekonomikos ir Išmanaus 
miesto kryptis. Jos glaudžiai siejasi su keturiomis 
iš šešių „Horizontas 2020“ programos sričių: sau
gi, švari ir efektyviai vartojama energija; išmanus, 
netaršus ir integruotas transportas; klimato veiki
mas, išteklių efektyvumas ir žaliavos; integruota, 
novatoriška ir saugi visuomenė.

2020 m. VILNIUS TECH mokslininkai vykdė aštuo
niolika tarptautinių mokslo projektų: 12 – H2020, 
6 – INTERREG Baltijos jūros regiono programų pro
jektai. Didžiausia gautų lėšų dalis, vykdant tarp
tautinių mokslo programų projektus, 2020 m. buvo 
skirta Darnaus transporto, Informacinių ir komuni
kacijos technologijų, Ekonomikos inžinerijos, vady
bos ir komunikacijos bei Darniosios statybos kryp
tims. Šių projektų veikloms vykdyti 2020 m. gauta 
0,51 mln. Eur.

2020 m. VILNIUS TECH mokslininkai vykdė 31 nacio
nalinių mokslo programų projektą. 

Tęsiami aukšto lygio MTEP ir kompetencijos centrų 
programų projektai, kurių bendra ES struktūrinių 
fondų parama siekia daugiau nei 8 mln. Eur. Šiose 
programose VILNIUS TECH mokslininkai sėkmingai 
vykdo vieną aukšto lygio MTEP ir devynis sumanios 
specializacijos krypčių projektus, taip pat penkis 
kompetencijos centrų veiklos skatinimo projektus: 

Sumanių, apsimokančių ir adaptyvių pastatų kom
petencijų centras, Atviros prieigos virtualiosios 
realybės technologijų platforma, Aplinkai drau
giškų konstrukcinių, kompozitinių medžiagų ir 
aplinkosauginių technologijų centras, Biologinio 
grįžtamojo ryšio matavimo ir analizės technologijų 
centras asmens ir visuomenės sveikatai stiprinti, 
Inovatyvių aplinką tausojančių įrenginių kūrimo ir 
projektavimo kompetencijų cent ras. Šių projektų 
veikloms vykdyti 2020 m. gauta 2,5 mln. Eur struk
tūrinių fondų paramos lėšų.

Vykdant dešimt mokslininkų grupių projektų, tirti 
mažo bioreaktoriaus su trijų fazių sistema biodu
joms gaminti kūrimas, mažatriukšmių dangų su
kūrimas, daugiafazio sluoksnio su sniego ir ledo 
dalelėmis tribologinių mikro ir makroprocesų tyri
mas, aukštadažnių dielektroforeze ir elektrosensi
bilizacija grįstų nanoelektroporacijos technologijų 
kūrimas, elektrochemoterapijos bei jos kombina
cijos su dendritinių ląstelių vakcinacija įtaka pelių 
navikų pašalinimui ir imuninio atsako formavimui, 
šiuolaikinės iš atliekų gaunamos termoizoliacinės 
medžiagos, atsparios degradacijai mikroorganiz
mais, aukštos skiriamosios gebos lazerinio metalo 
nusodinimo sistema, kompozitinių medžiagų, skir
tų naudoti ekstremaliomis eksploatacijos sąlygo
mis, struktūros formavimasis, biologinio betono 
konstrukcinis taikymas ir eksploatacinių savybių 
tyrimai Šiaurės Europos klimatinėmis sąlygomis, 
projektinių ir faktinių pastato gyvavimo ciklo ener
gijos poreikių tyrimai įvertinant vartotojų elgsenos 
įtaką. 2020 m. vykdant Lietuvos–Ukrainos bendra
darbiavimo programą, kurtos ir tirtos itin leng vos 
aukštatemperatūrės (iki 1400 °C) termoizoliacinės 
medžiagos su gamybos atliekomis. Šių projektų 
veikloms vykdyti 2020 m. gauta 0,34 mln. Eur.

4.4. Mokslo projektai
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Vilniaus Gedimino technikos universitetas – akty
vus partneris tiek inicijuojant, tiek įgyvendinant 
projektus su verslo įmonėmis, miestais, regionais 
ir kitais partneriais, dalyvaujant mokslo ir inovacijų 
projektų inicijavimo ir vykdymo veiklose. Partne
rystės ir tinklaveikos, nacionaliniai ir tarptautiniai 
projektai yra svarbi universiteto veikla. 

2020 m. Mokslo ir verslo organizacijų tinklo pa
grindu inicijuotas Europos skaitmeninių inovacijų 
centro (ESIC) kūrimas. Centrą sudaro 9 nariai, tarp 
kurių yra ir VILNIUS TECH. ESIC, sutelkęs skaitme
ninių technologijų kompetencijas ir infrastruktū
rą, teiks skaitmenizacijos ir inovacijų paramos bei 
konsultacijų paslaugas mažoms ir vidutinėms įmo
nėms bei viešajam sektoriui.

Žinių ir technologijų perdavimo centras, kaip 
mokslo ir verslo bendradarbiavimą skatinantis uni
versiteto padalinys, aktyviai dalyvavo inicijuojant 
ir įgyvendinant Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 
kuruojamas priemones „Eksperimentas“ ir „Ikipre
kybiniai pirkimai“:

	■ Pagal priemonę „Eksperimentas“ 2020 m. gavo 
finansavimą ir imti vykdyti 7 nauji projektai, kurių 
bendra vertė sudaro 0,71 mln. Eur.

	■ Pagal priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai“ 2020 m. 
buvo sėkmingai laimėti 4 ikiprekybinių pirkimų 
programos 1ojo etapo projektai: 

– „Išteklių atgavimo iš sąvartynų vertinimo mo
delis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“ 
(1ojo etapo vertė siekia beveik 24 tūkst. Eur, 
numatyta bendra projekto vertė – beveik 
0,40 mln. Eur);

– „Neregių ir silpnaregių informavimo sistema 
(NSIS)“ (1ojo etapo vertė siekia 9,5 tūkst. Eur, 
numatyta bendra projekto vertė – 0,32 mln. 
Eur);

– „Technologinės sistemos (jausmomačio), skir
tos matuoti, rinkti ir rodyti duomenis apie 

žmogaus jausmus ir emocinę būseną, sukū
rimas“ (1ojo etapo vertė siekia 10 tūkst. Eur, 
numatyta bendra projekto vertė – iki 0,67 mln. 
Eur);

– „Viešosios aplinkos humanizavimas raciona
lizuojant transporto eismą miesto centrinėje 
dalyje (Vilniaus senamiesčio pavyzdžiu)“ (1ojo 
etapo vertė siekia 10 tūkst. Eur, numatyta 
bendra projekto vertė – iki 0,68 mln. Eur).

Pradėtas vykdyti naujas tarptautinis projektas 
„Tvarus mėlynosios ekonomikos vystymasis aukš
tojo mokslo ir inovacijų pagalba Vakarų Balkanų 
šalyse“. Jo tikslas – pagerinti mėlynosios ekono
mikos inovacijas ir inovacijas aukštojo mokslo sri
tyje Juodkalnijoje ir Albanijoje, įsteigti jūrų sekto
riaus inovacijų ir verslumo centrus.

Toliau kartu su šešiais Baltijos jūros regiono par
tneriais sėkmingai vykdomas projektas „Restar
tuokime mažas ir vidutines įmones Baltijos jūros 
regione“. Jį vykdant kuriama metodika kaip pagal
bos priemonė verslui.

Dar viena pagrindinių Žinių ir technologijų cen
tro veik lų – universiteto intelektinės nuosavybės 
valdymas ir komercinimas. Šiais metais palaikomi 
42 Lietuvos (LR VPB), 9 Europos (EPo), 1 Japoni
jos (JPo) ir 1 Korėjos (KIPo) patentai. Per 2020 m. 
pateikta 12 LR VPB paraiškų ir 5 EPo paraiškos. Tai 
pat teikiamos paraiškos priemonei „Inopatentas“, 
kurių bendra vertė – 20 tūkst. Eur. Kvietimas pra
tęstas iki 2021 m. kovo mėn. 

VILNIUS TECH kartu su Vilniaus miesto savivaldy
be, Vilniaus universitetu, Saulėtekio slėnio moks
lo ir technologijų parku ir bendrove „Cognizant 
Technology Solutions Lithuania“ trečius metus iš 
eilės organizavo verslumo skatinimo virtualų ren
ginį, Vilniaus miesto hakatoną „Hack4Vilnius“, kurio 
tikslas – suburti inovatyvių ir kūrybingų studentų 
(ir ne tik) komandas, kurie padėtų spręsti miesto 
so cia linius ir ekonominius iššūkius.

4.5. Inovacijos
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2020 m. pabaigoje universiteto doktorantūroje 
studijavo 186 doktorantai: 173 – nuolatinės studijų 
formos doktorantūroje ir 13 – ištęstinės studijų for
mos doktorantūroje. Daugiausia doktorantų – 151, 
t. y. net 81 proc., studijavo technologijos mokslus: 
148 – nuolatinės studijų formos, 3 – ištęstinės. 
Humanitarinius mokslus studijavo 7 nuolatinės ir 
2 ištęstinės studijų formos doktorantai, sociali
nius mokslus – 16 nuolatinės ir 8 ištęstinės studi
jų formos doktorantai bei 2 gamtos mokslų srities 
doktorantai (4.2 pav.). Doktorantų pasiskirstymas 
pagal mokslo kryptis išlieka panašus kaip ankstes
niais metais – daugiausia jų yra statybos inžinerijos 
mokslo krypties – 40, informatikos inžinerijos – 23, 
mechanikos inžinerijos – 21, medžiagų inžinerijos – 
20, elektros ir elektronikos inžinerijos bei transpor
to inžinerijos – po 19, vadybos – 18. Kitų mokslo 
krypčių doktorantų yra kiek mažiau. 

Doktorantūros studijos finansuojamos iš įvairių 
lėšų šaltinių: 154 doktorantų studijos finansuo
jamos valstybės biudžeto lėšomis, 20 – Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, o 12os 

doktorantų studijos finansuojamos doktoranto 
arba įmonės, kurioje doktorantas dirba, lėšomis. 

Kasmet daugėja VILNIUS TECH doktorantų, atvy
kusių studijuoti iš užsienio šalių. Metų pabaigoje 
jų buvo 29: 13 – finansuojamų valstybės biudžeto 
lėšomis, 7 – Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšomis, 9 – doktoranto arba įmonės, kurioje dok
torantas dirba, lėšomis.

Skirtinguose fakultetuose studijuojančių dokto
rantų skaičius skirtingas. Daugiausia doktorantų 
yra Statybos fakultete – čia studijuoja 38 dok
torantai. Kituose fakultetuose doktorantų skai
čius pasiskirsto taip: fundamentinių mokslų – 29, 
Aplinkos inžinerijos – 28, Verslo vadybos – 24, 
Mechanikos – 20, Elektronikos – 17, Transporto 
inžinerijos – 15. Kituose fakultetuose doktorantų 
skaičius išliko toks pat kaip ir praėjusiais metais – 
Architektūros fakultete studijavo – 9, o Antano 
Gustaičio aviacijos institute – 6 doktorantai. 

Į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas dok
torantūros vietas 2020 m. buvo priimta šiek tiek 
daugiau doktorantų nei ankstesniais metais – 35. 

4.6. Tyrėjų ugdymas

4.2 pav. Doktorantų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d.
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Visi jie buvo priimti į nuolatinės studijų formos 
doktorantūrą. Šį skaičių papildė dar vienas dokto
rantas, kurio studijos finansuojamos Europos Są
jungos struktūrinių fondų lėšomis, ir vienas dok
torantas, kuris studijas finansuoja savo lėšomis. 
Taigi iš viso priimti studijuoti 37 nuolatinių studijų 
formos doktorantai.

2020 m. universitete parengta ir apginta 20 moks
lo daktaro disertacijų. Dar dvi disertacijos pareng
tos mokslo institutuose ir mokslo centruose, su 
kuriais universitetas turi bendrą doktorantūros 
teisę. Iš 20ies universitete parengtų disertacijų 
18 apginta iki ginti skirto termino pabaigos. Dar 
2 disertacijas apgynė eksternai, kurie anksčiau 
studijavo doktorantūroje. 

Apgintos disertacijos pagal mokslo kryptis pasi
skirsto taip: 

	■ statybos inžinerija – 4;

	■ elektros ir elektronikos inžinerija – 3;

	■ transporto inžinerija – 3;

	■ medžiagų inžinerija – 3;

	■ mechanikos inžinerija – 3;

	■ aplinkos inžinerija – 2;

	■ vadyba – 1;

	■ ekonomika – 1.

Beveik pusė sėkmingai disertacijas parengusių 
ir apgynusių mokslo daktarų ir toliau tęsia savo 
mokslinę bei pedagoginę veiklą universitete – 
iš 20 mokslo daktaro disertaciją apgynusiųjų 
2020 m. 9 liko dirbti Vilniaus Gedimino technikos 
universitete (4.3 pav.).

4.3 pav. VILNIUS TECH parengtų mokslo daktarų tolesnė 
karjera

4.7. Skyriaus apibendrinimas

Nuoseklus dėmesys prioritetinėms mokslo ir ino
vacijų kryptims lėmė aukštus išorinio MTEP veiklos 
vertinimo rezultatus ir nuosek liai augančius vals
tybės biudžeto asignavimus.

2020 m. ir toliau daugėjo aukščiausio lygio pub
likacijų, tai sudaro palankias sąlygas mokslo kryp
tims atitikti ekspertinio vertinimo reikalavimus.

Padidėjęs aktyvumas teikiant paraiškas ir jų koky
bė lėmė stambių tarptautinių ir nacionalinių pro
jektų atsiradimą 2020 m.

Programos „Horizontas 2020“ projektai sudaro 
apie 70 % visų universiteto vykdomų tarptautinių 
mokslo projektų.

Didėjantis VILNIUS TECH mokslinių tyrimų ak
tualumas paskatino sėkmingą mokslo ir verslo 

bend radarbiavimą. Tai iliustruoja inicijuotas Euro
pos skaitmeninių inovacijų centro (ESIC) kūrimas, 
sėk mingas dalyvavimas Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos kuruojamose priemonėse „Eksperi
mentas“ ir „Ikiprekybiniai pirkimai“. 

Nors 2020 m. bendras doktorantų skaičius šiek 
tiek sumažėjo, tačiau doktorantų, atvykusių iš už
sienio mokslo laipsniui įgyti, dalis nuosekliai auga 
ir šiuo metu sudaro daugiau nei 15 proc.

2020 m. 45 proc. disertacijas apgynusių mokslo 
daktarų liko dirbti universitete. Tad tendencija, 
kad maždaug pusė universitete parengtų moks
lo daktarų tiesiogiai susieja savo tolesnę ateitį su 
darbu universitete, išlieka.



5. Partnerystė ir 
poveikis regionui
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Airija
Austrija
Belgija
Bulgarija
Čekija
Danija
Estija
Graikija
Ispanija
Italija
Jungtinė Karalystė
Kipras
Kroatija

Latvija
Lenkija
Nyderlandai
Portugalija
Prancūzija
Rumunija
Slovakija
Slovėnija
Suomija
Švedija
Vengrija
Vokietija

Europos Sąjunga Ne ES šalys

Islandija
Norvegija
Serbija
Šveicarija
Turkija

Rytų partnerystės šalys, Centrinė Azija, 
Rusijos Federacija

Baltarusija
Gruzija
Kazachstanas
Rusija

Tadžikistanas
Ukraina
Uzbekistanas

Industrinė Amerika, 
Lotynų Amerika, 

Pietų Afrika

Australija
Indonezija
Japonija
Kinija
Malaizija
Pietų Korėja
Tailandas
Taivanas
Vietnamas

Brazilija
Čilė
Dominikos Respublika
JAV
Kanada
Kolumbija
Peru
Pietų Afrika
Salvadoras
Urugvajus

Azija ir
Industrinė Azija

Bosnija ir Hercegovina
Iranas
Irakas
Izraelis
Libanas
Jordanija
Marokas
Tunisas

Vidurinieji Rytai 
ir Vakarų Balkanai

VILNIUS TECH aukštojo mokslo institucijų (AMI) 
partnerių tinklas apima visas pasaulio – Europos, 
Azijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Afrikos ir Austra
lijos – šalis (5.1 pav.). 2020 m. remdamasis dvišalio 
bendradarbiavimo sutartimis ir Erasmus+ tarpins
tituciniais susitarimais, universitetas bendradar
biavo su 480 aukštojo mokslo institucijų 64 pa
saulio šalyse, iš jų 360 – AMI Europos Sąjungoje, 
120 – už ES ribų.

VILNIUS TECH studentai ir mokslininkai turėjo ga
limybių įgyti patirties šiuose pasaulio universite
tų reitingo QS WUR ToP100 universitetuose: #34 
fudano universitete (Kinija), #57 Delfto technikos 
universitete (Nyderlandai), #50 Miuncheno tech
nikos universitete (Vokietija), #84 Liuveno katali
kiškajame universitete (Belgija), #97 Lundo univer
sitete (Švedija), #98 Karališkajame technologijos 
institute (Švedija), #104 Helsinkio universitete 
(Suomija) ir kt.

Studijų ir mokslo ryšiai su JAV, Japonijos, Taivano, 
Pietų Korėjos AMI yra svarbus universiteto indėlis 
palaikant šalies ekonominės diplomatijos kryptis 
bei vystomąjį bendradarbiavimą su Rytų partne
rystės šalimis (Baltarusija, Ukraina, Gruzija) ir Vi
durio Azijos šalimis (Kazachstanas, Tadžikistanas, 
Uzbekistanas).

2020 m. VILNIUS TECH pradėjo veiklą ATHENA Eu
ropos universitetų aljanse – naujausioje Europos 
Komisijos aukštojo mokslo modernizavimo inicia
tyvoje. Numatoma plėsti bendradarbiavimą su šio 
aljanso strateginiais partneriais: Porto politech
nikos institutu (Portugalija), Graikijos Viduržemio 
jūros universitetu (Graikija), Mariboro universitetu 
(Slovėnija), Nikolo Kuzano universitetu (Italija), or
leano universitetu (Prancūzija) ir Zygeno univer
sitetu (Vokietija). ATHENA tikslas – plėtoti visuo
menės skaitmeninės transformacijos poreikius 
atliepiantį, pažangiomis technologijomis grįstą, 

5.1. Užsienio partneriai universitetai

5.1 pav. Tarptautinis VILNIUS TECH universitetų partnerių tinklas regionais
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tarptautiniu mastu konkurencingą aukštąjį moks
lą. Tarp šio projekto prioritetų – Skaitmeninės 
Europos ir Europos žaliąjį kursą įgyvendinantys 
mokslo sprendimai, studijų skaitmeninimas, suin
tensyvintas bendradarbiavimas ir nauji bandomieji 
projektai elektronikos ir informatikos srityse. Per 
trejus ATHENA projekto įgyvendinimo metus elek
tronikos ir informatikos srityse bus kuriamas nau
jas socialinius ir technologinius visuomenės porei
kius atitinkantis studijų turinys ir infrastruktūra, 
įgyvendinamos studentų ir dėstytojų mobilumą 
partnerių tinkle integruojančios modulinės studijų 
programos. Aljanso nariai siekia padidinti konsor
ciume dalyvaujančių universitetų ir jų absolventų 

tarptautinį konkurencingumą, paskatinti naujų 
studijų pasiūlos sprendimų įgyvendinimą, glaudes
nius ryšius su verslu, bendrų mokslininkų grupių ir 
naujų tyrimo temų atsiradimą.

Rengiantis įgyvendinti Erasmus+ 2021–2027 m. 
programą bei siekiant optimizuoti partnerysčių su 
užsienio AMI tinklą, VILNIUS TECH Užsienio ryšių 
direkcija kartu su fakultetų Erasmus+ koordinato
riais pradėjo tarpinstitucinius susitarimus ir part
nerystės sutarčių portfelio atnaujinimą, siekiant 
iki 2021 m. sumažinti sutarčių skaičių ir aktuali
zuoti turimas sutartis pagal fakultetų poreikius.

5.2. Partneriai Lietuvoje

Bendras organizacijų, su kuriomis universitetą 
sieja plačios aprėpties mokslo ir studijų bendra
darbiavimą apimančios sutartys, skaičius 2020 m. 
siekė 386 (5.2. pav.), o pagal tikslinius susitarimus 
dėl mokslo užsakomųjų darbų, studentų praktikų 
ir baigiamųjų darbų universitetas bendradarbiavo 
su daugiau nei 700 įvairių įmonių ir organizacijų.

Partnerystė sieja universitetą su didžiausiais tarp
tautinių kompanijų padaliniais Lietuvoje, tarp kurių 
AB SE, AB „Swedbank“, „Danske bank A/S“, UAB 
„Exadel LT“, „Visma“, UAB „Intersurgical“, UAB „Exa
del LT“, UAB „Thermo fisher Scientific Baltics“, UAB 
„Mars Lietuva“, UAB „Paroc“, AB NASDAQ, „Bentley 
Systems“, „Unity Technologies“ ir kt. VILNIUS TECH 
bendradarbiauja su daugiau nei 40 užsienio įmo
nių verslo cent rų (angl. GBS), veikiančių Lietuvoje, 
ypač intensyvus bendradarbiavimas vyksta fi
nansinių ir IT paslaugų sektoriuose. Universiteto 
studijas papildo partnerių paskaitų ciklai, atviri 
mokymai, konsultacijos studentams, dalyvavimas 
baigiamųjų darbų komisijose ir kuriant studijų 
prog ramas. 

2020 m. VILNIUS TECH sudarė 18 naujų plačios 
aprėpties sutarčių dėl aukštos kvalifikacijos spe
cialistų rengimo, mokymų, bendrų mokslinių tyri
mų su verslo organizacijomis. 2020 m. pasirašy
ta bendradarbiavimo sutartis su UAB „Western 
Union Processing Lithuania“, sutartis su „Palo Alto 
Networks“ (JAV), toliau tęsiamas bendradarbia
vimas su „Hyperledger“ („Linux“ fondo tinklas) ir 
„UiPath Academic Alliance“, pagal šiuos susitari
mus partneriai prisideda prie studijų turinio kū
rimo, suteikia nemokamą prieigą prie kompanijų 
mokymų, programų paketų licencijos studijoms. 
VILNIUS TECH atlieka svarbų vaidmenį pritraukda
mas naujus užsienio investuotojus į Lietuvą: nuo
lat bendradarbiaujama su „Investuok Lietuvoje“, 
investuotojams pristatomi universiteto moksliniai 
tyrimai ir studijos, absolventų profilis.

2020 m. pasirašyta partnerystės sutartis su 
viena didžiausių tarptautinių energetikos įmonių 
grupių Baltijos šalyse UAB „Ignitis grupė“, numato
mi mokymosi vizitai, bendra komanda inovacijoms 
plėtoti, praktikos vietos studentams. 2020 m. 
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partnerių portfelis pasipildė partnerystės sutar
timi su UAB „Conresta“, kuri yra viena pažangiau
sių statybos sektoriaus įmonių Lietuvoje, įtrauk
ta į greičiausiai augančių Europos įmonių reitingą 
„Inc.5000 Europe“. Numatomas įmonės indėlis į 
studijų programų tobulinimą, paskaitų skaitymas, 
praktikos vietos ir mokymosi vizitai į statomus 
objektus. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 
su UAB „Grinda“, kurios pagrindu bus dalinamasi 
gerosiomis praktikomis, atliktais tyrimais, kartu 
kuriami nauji miesto gerovės sprendimai, kartu 
rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, di
dinamas inžinieriaus specialybės populiarumas 
Lietuvoje. 

2020 m. universitetas tapo konsorciumo dėl tva
rios ir pažangios energetikos laboratorijos „Intelli
gent Energy Lab“ steigimo dalyviu. Šioje Vilniaus 
m. savivaldybės iniciatyvoje dalyvauja 16 įmonių 
ir organizacijų, tarp jų – „Ignitis Group“, EPSoG“, 
Registrų centras, „Axioma Metering“, „BoD Group“, 
„Solitek“, 4 verslo asociacijos ir investiciniai fondai. 
Šios iniciatyvos partnerius koordinuoja Vilniaus 

šilumos tinklai. Su šia įmone pasirašyta svarbi 
jungtinės veiklos sutartis. Bendradarbiavimo pri
oritetas – moksliniai sprendimai, susiję su šilu
mos konversija ir energijos vartojimo efektyvumu 
Vilniuje. Sutartyje įtvirtintas siekis plėsti bendrus 
mokslinius tyrimus tvarios energetikos srityje, 
rengti aukštos kvalifikacijos specialistus. Įmonė 
įsteigė 5 metines stipendijas pirmakursiams, da
lyvavo viešinimo kampanijoje, skirtoje energetikos 
studijoms populiarinti.

Platus bendradarbiavimas, apimantis nuo moks
linių tyrimų iki studijų proceso, universitetą sieja 
su didžiausiomis lietuviško kapitalo įmonėmis. Uni
versitetas itin glaudžiai bendradarbiauja inžineri
nės pramonės, energetikos, elektronikos srityse, 
universiteto partneriai suteikia praktikų vietas 
studentams, skaito paskaitas universitete, remia 
universitetą suteikdami specializuotą įrangą, rei
kalingą studijoms, bendradarbiauja naujų tech
nologinių sprendimų kūrimo ir testavimo srityse. 
Tokia partnerystė VILNIUS TECH sieja su UAB „Tel
tonika“, UAB „Girteka logistics“, UAB „Elgama“, UAB 

5.2 pav. Sutarčių su Lietuvos įmonėmis ir organizacijomis struktūra 2020 m.
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„Ruptela“, UAB „Eika“, UAB „KG Const ruction“, UAB 
„Pak Markas“, UAB „Kauno tiltai“, UAB STS ir kt. 

Studentų auditorijose yra itin laukiami pasaulio 
rinkose sėkmingai konkuruojančių ir sparčiai au
gančių Lietuvos technologinių įmonių atstovai: 
UAB „Tesonet“, UAB „Vinted“, UAB „TeleSoftas“, UAB 
„Neurotechnology“, UAB „CGITrader“, UAB „Prime 
Leasing“ („CityBee“), UAB „Intelligent Communi
cations“ („Trafi“) ir pan. Šios įmonės savo veiklos 
pavyzdžiu tampa ne tik studentų žinių, bet ir įkvė
pimo šaltiniu.

Kartu su verslo partneriais universiteto moks
lininkai prisidėjo prie svarbiausių strateginių 
sprendimų šalyje: kūrė skaitmeninių įgūdžių stra
tegiją Lietuvai 2021–2030 kartu su Ekonomikos ir 
inovacijų ministerijos, Nacionalinės skaitmeninės 
koalicijos, „InfoBalt“, LIKS atstovais, teikė kon
sultacijas regionų plėtros agentūroms. 2020 m. 
pabaigoje kartu su Transporto inovacijų forumu 
universitetas sukvietė partnerius į tarptautinę 
konferenciją transporto skaitmeninimo ir ža
liojo kurso politikos transporto srityje bei tapo 
nacionalinio analitinio centro „Digital Transport 
think tank powered by green and digital tech 
solutions“ nariu, kuris teikia pasiūlymus valstybi
nėms įstaigoms diegiant inovatyvius sprendimus 
transporto ir logistikos sektoriams, įgyvendinant 
Europos skaitmeninės strategijos ir Europos ža
liojo kurso prioritetus. Šie sprendimai yra svarbūs 
ne tik atskirų šalies sektorių ateičiai, bet ir yra 
esminė prielaida valstybės lygmeniu spręsti ša
lies pažangai ir ekonominės gerovės kūrimui ak
tualias problemas.

Lietuvos ir užsienio asocijuotos profesinės ar sek
torinės organizacijos yra svarbi platforma prisidėti 
prie verslo praktikos formavimo, kurti profesinius 
standartus, verslo ir mokslo bendradarbiavimu 
pagrįstus sprendimus. Tai tokios organizacijos, 
kaip Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lie
tuvos statybininkų asociacija, Lietuvos verslo 

konfederacija, Lietuvos verslo darbdavių konfede
racija, LINEKA, Lietuvos inžinerinės pramonės aso
ciacija, Lietuvos vežėjų sąjunga, Nacionalinė pa
syvaus namo asociacija, Švedijos prekybos rūmai, 
Išmaniųjų technologijų asociacija ir kt. 2020 m. 
asociacijų partnerių gretas papildė Lietuvos mar
ketingo asociacija, Lietuvos nekilnojamojo turto 
brokerių asociacija. 

Universiteto partneriai yra daugiau nei 30 valsty
bės įstaigų ar joms pavaldžių įstaigų bei viešųjų 
įstaigų (LR aplinkos ministerija, Lietuvos Respubli
kos susisiekimo ministerija, LR vidaus reikalų mi
nisterija, Lietuvos kariuomenė, Klaipėdos valsty
binio jūsų uosto direkcija, „oro navigacija“ ir kt.). 
2020 m. partnerystė sutvirtinta sutartimis su 
Aplinkos apsaugos agentūra, Nacionaliniu maisto 
ir veterinarijos rizikos vertinimo institutu.

2020 m. daug dėmesio skirta verslo įtraukimui į 
studijų procesą ir su tuo susijusių veiklų tobu
linimui. Su verslo partneriais bendradarbiaujama 
visuose studijų programų kūrimo ir įgyvendinimo 
etapuose – nuo rinkos poreikio būsimiems spe
cialistams įvertinimo iki studijų programų išorinio 
vertinimo. Studentams yra aktualūs kompanijų 
vykdomi verslumo mokymai kartu su konsultaci
nėmis įmonėmis, verslo angelais, rizikos kapitalo 
fondais („Practica Capital“, „Nextury Ventures“, 
„Contrarian venture“, „open Circle Capital“, „Lew
ben Group“ ir kt.). Bendradarbiaujant su verslu 
organizuojamos konsultacijos studentams, ku
riami sprendimų prototipai, remiami renginiai stu
dentams ir miesto bendruomenei, įgyvendinamos 
studentų idėjos, atnaujinama studijų infrastruk
tūra. 

Kasmet verslo partneriai skaito daugiau nei 
400 val. paskaitų studentams. Nuo 2018 m. verslo 
atstovai kviečiami dirbti universitete užimant pro
fesoriaus partnerio, docento partnerio pozicijas. 
VILNIUS TECH 2020 m. dirbo 19 docentų partnerių 
ir 7 profesoriai partneriai.
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Universiteto siekis ugdyti moksleivių kūrybiškumą, 
skatinti domėjimąsi mokslu, naujausiomis techno
logijomis, ateities profesijomis ir būsimomis studi
jomis grindžiamas glaudžiu ir įvairiapusišku ben
dradarbiavimu su mokyklomis, gimnazijomis, siūlant 
įvairias pažintines, kūrybines veiklas, taikant mo
dernias jų organizavimo formas. 

2020 m. universitetas bendradarbiavo su 73 part
neriais bendrojo ugdymo sektoriuje (mokyklos, 
gimnazijos ir licėjai). Pagal šias sutartis moksleiviai 
dalyvauja universiteto siūlomose mokymų progra
mose, atlieka praktinius darbus universiteto mo
komosiose laboratorijose, dalyvauja paskaitose, 
renginiuose, vyksta į pažintinius susitikimus uni
versitete. Bendradarbiavimas suteikia platesnių 
galimybių mokykloms: mokiniams teikiamos kar
jeros konsultavimo paslaugos, rengiami seminarai 
mokytojams, vykdomi mokinių projektiniai tiriamieji 
darbai. 

Galimybė bendradarbiauti su universitetu suteikia
ma ne tik mokykloms partnerėms. Jaunojo inžinie
riaus bei Jaunųjų architektų ir dizainerių mokyklose, 
Robotikos akademijoje, IT akademijoje, kitose moky
mo ir techninės kūrybos bei mokymo programose 
gali dalyvauti bet kuris vyresniųjų klasių moksleivis. 

Universitete 2020 m. buvo gausu renginių, siūlančių 
susipažinti su studijų įvairove, studentišku gyve
nimu, sužinoti plačiau apie profesijas bei karjeros 
galimybes. Tokią galimybę moksleiviai turi ir šalies 
mastu organizuojamose studijų parodose. 2020 m. 
mokslo festivalyje „Erdvėlaivis žemė“ VILNIUS TECH 
kvietė dalyvauti 11oje virtua lių renginių, susipažinti 
su mokslo ir technologijų sprendimais: GIS, vėjo jė
gainėmis, šiuolaikine gamyba ir robotizacija, trans
porto technologijomis, biomedžiagomis ir mikroor
ganizmais, žiedinės ekonomikos technologijomis. 

2020 m. veikė 79 VILNIUS TECH klasės 25iose Lie
tuvos gimnazijose, iš jų trylikoje Vilniaus gimnazijų, 
dviejose Alytaus ir po vieną – Anykščių, Jurbarko, 
Kėdainių, Kupiškio, Molėtų, Panevėžio, Prienų, Šiaulių, 

Ukmergės, Utenos gimnazijose. 2019–2020 m. m. 
VILNIUS TECH klasėse mokėsi 1906 I–IV klasių gim
nazistai. 

2020 m. universitetas tęsė 2016 m. pradėtą veik lą 
neformaliojo mokinių ugdymo inžinerijos ir susiju
sių technologijų srityje, palaikydamas ir pagal ga
limybes plėtodamas nuotolinio ugdymo platformą 
„Ateities inžinerija“ (toliau – AI) (http://ateitin.vgtu.
lt). 2020 m. pabaigoje 62 mokyklos bendradarbiavo 
AI platformoje, o jos dalyvių skaičius viršijo 1000. 
AI platforma nemokamai siūlo šiuolaikinių inovacijų 
ugdymo turinį, įrankius, kontaktines kūrybines dirb
tuves, nuotolines konsultacijas ir komponentus bei 
technologines paslaugas, leidžiančias 7–12 klasių 
mokiniams ir mokytojams gilinti savo žinias inži
nerijos, kitų STEAM dalykų ir verslumo srityse, jas 
integruoti ir taikyti sprendžiant realias problemas. 
Nors 2020 m. AI 3iojo sezono kontaktinėms vei
kloms ir jų rezultatams padarė įtaką CoVID19 pan
demijos apribojimai, tačiau vieninteliame tą sezoną 
vykusiame kontaktiniame AI renginyje dalyvavo per 
330 dalyvių, buvo peržiūrėta 150 projektinių darbų. 
Karantino apribojimai daugumą projektinių dar
bų sustabdė, todėl darbų pristatymaskonkursas 
buvo organizuotas nuotoliniu būdu rudenį. 3iojo 
sezono metu buvo atlikti ir pristatyti 95 projektiniai 
darbai, o dalis pradėtų darbų perkelti į 4ąjį sezoną. 

2017–2020 m. AI projekte savo kvalifikaciją pato
bulino 102 mokytojai, iš jų 43 – per 2020 m. 2020–
2021 m. m. buvo atnaujinta AI „Moodle“ platforma, 
kurioje kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švie
timo centru parengta nauja mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo programa „Mokinių inovatyvių inžinerinių 
ir technologinių gebėjimų neformalus ugdymas“. 
2020 m. vasarą LR Vyriausybei skyrus papildomų 
lėšų neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) finansavimui 
per savivaldybių organizuojamus konkursus, 10 re
gioninių ir 13 Vilniaus mokyklų gavo papildomą AI 
veiklų finansavimą, kuris leido mokykloms įsigyti AI 
veikloms reikalingos įrangos ir medžiagų. Be šių ug
dymo veiklų, universitetas 2020 m. vykdė Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos remiamą NVŠ veiklą 

5.3. Universitetas moksleiviams
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Vilniaus mokiniams, buvo vykdomos trys akredituo
tos NVŠ programos.

Gabiausiems moksleiviams atviri ir universiteto stu
dentų hakatonai bei techninės kūrybos konkursai. 
Tiltų konstravimo čempionatas „Makaronų tiltai“ 
įtraukia vis didesnį būrį moksleivių. Nors 5asis 
2020 metų sezonas buvo sustabdytas pandemijos, 
aštuoniuose čempionato turuose sudalyvavo 377 
moksleiviai. VILNIUS TECH Verslo vadybos fakulteto 
organizuotas ekonomikos žaidimas „Bosas ne ba
sas“. 460 moksleivių iš 23 Lietuvos miestų ir rajonų 
gimnazijų rungėsi demonstruodami ekonomikos ži
nias, susipažino su ekonomikos inžinerijos studijų 
galimybėmis. 

Siekiant moksleivius sudominti VILNIUS TECH stu
dijomis bei suteikti naudingų žinių, dauguma fa
kultetų organizavo nuotolines paskaitas, vykdė 
virtualias ekskursijas. Tokie renginiai susilaukė 
labai didelio susidomėjimo ir peržiūrų skaičiaus. 
VILNIUS TECH Kūrybinių industrijų fakultetas, su
pažindindamas moksleivius su kūrybininko darbu, 
pasitelkė šiuolaikines formas, pavyzdžiui, sociali
nių tinklų rubrikas „Klausk Alumni“ – konsultaci
joms su fakulteto absolventais, „Kūrybiškumo 
DUK“ – aktualijas ir diskusijų temas iliustruojantis 
nuotraukų / vaizdo įrašų albumas; elektroninį leidi
nį „Kūrybiškumo gidas“; internetinį žurnalą „Mes“ – 
apie fakulteto studijų programas. Skatindamas 
ugdyti moksleivių medijų raštingumą Kūrybinių 
industrijų fakultetas 2020 m. tęsė bendradarbia
vimą su Vilniaus S. Nėries gimnazija, kuri 2018 m., 
bendradarbiaudama su VILNIUS TECH, įsteigė pir
mąją šalyje medijų klasę. Gimnazistai ir mokytojai 
buvo kviečiami dalyvauti įvairiuose fakulteto orga
nizuojamuose renginiuose.

Bendradarbiavimo (bendravimo) ryšiai su mokslei
viais ir mokyklomis sieja praktiškai visus universite
to padalinius. 2020 m. VILNIUS TECH Kūrybiškumo ir 
inovacijų centras „Linkmenų fabrikas“ tęsė 2018 m. 
pradėtą bendradarbiavimą su Vilniaus miesto sa
vivaldybe vykdant veiklą „Naujų „fabLab“ dirbtuvių 
steigimas Vilniaus miesto mokyklose“, kuria siekia
ma skatinti inovatyvius mokymo(si) metodus, tarp
dalykinę in teg raciją ir mokyklų bendradarbiavimą. 
2020 m. buvo apmokyti 25 mokytojai ir 120 mokinių 
iš 10 Vilniaus mokyklų. Šiuo metu Vilniuje 35 mo
kyklose įsteigtos „fabLab“ dirbtuvės. „Linkmenų 

fabriko“ darbuotojai tapo mentoriais Lietuvos Ju
nior Achievement „AcceleratorX“ jaunųjų bendrovių 
programoje, kurioje dalyvavo daugiau nei 50 ko
mandų iš įvairių Lietuvos mokyklų.

2020 m. balandžio–liepos mėn. buvo organizuo
ti nemokami nuotoliniai mokymai abiturientams. 
Mokymų tikslas – padėti geriau pasirengti vals
tybiniams matematikos ir fizikos brandos egzami
nams. Įvyko 16 matematikos ir 12 fizikos užsiėmimų, 
kuriuose dalyvavo per 1300 Lietuvos dvyliktokų. 
Mokymus vedė patyrę VILNIUS TECH dėstytojai, 
mokytojai. Mokymų dalyviams buvo suteikta priei
ga prie universiteto virtualiosios mokymosi aplin
kos „Moodle“, kurioje jie galėjo naudotis mokomąja 
medžiaga, stebėti pamokų vaizdo įrašus ir pasi
tikrinti žinias spręsdami savikontrolės testus. Ši 
didelio dėmesio sulaukusi iniciatyva buvo tęsiama 
2020 m. rudenį – abiturientams pasiūlyti matema
tikos ir fizikos kursai (po 60 akad. valandų) visiems 
mokslo metams iki gegužės mėn. Vyresniųjų klasių 
moksleiviams VILNIUS TECH Akademinės paramos 
centro karjeros psichologė skaitė paskaitas (nuo
toliniu būdu) karjeros pasirinkimo bei savęs paži
nimo temomis, teikė konsultacijas. 

2020–2021 m. m. pradžioje Vilniaus Gedimino tech
nikos universiteto inžinerijos licėjuje ugdymas vyko 
hibridiniu būdu, t. y. dalis užsiėmimų vyko nuotoliniu 
būdu, dalis gyvai. VILNIUS TECH Informacinių tech
nologijų ir sistemų centras sukūrė sistemą, kuri lei
džia mokiniams jungtis prie universiteto kompiuterių 
ir sėkmingai tęsti projektavimo kursą. Universitetas 
licėjui įdiegė atskirą „Moodle“ virtualiąją mokymosi 
aplinką, Akademinės paramos centro darbuotojai 
teikė konsultacijas licėjui apie šios aplinkos admi
nistravimo ir naudojimo galimybes, suteikė prieigą 
mokytojams prie universiteto dėstytojams rengto 
mokomojo kurso „Moodle vadovas“ medžiagos – iš
samių instrukcijų apie įvairių virtualiosios mokymo 
aplinkos įrankių kūrimą ir taikymą. 

Apibendrinant universiteto bendradarbiavimą su 
mokyklomis, galima teigti, kad universitetas yra 
sukūręs plačiai prieinamą ugdymo platformą, ap
rėpiančią visas šalies mokyklas ir leidžiančią mo
kiniams kartu su universiteto konsultantais įsi
traukti į projektinius techninės kūrybos darbus, 
išplėsti ir pagilinti STEAM dalykų žinias, įgyvendinti 
kūrybinius ir socialinius projektus.
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Šiuolaikinis miestas ir miesto bendruomenės yra 
ta aplinka, kurioje VILNIUS TECH gali kurti ir išban
dyti savo kuriamus mokslinius sprendimus ir soci
alines idėjas, suteikti pagalbą žiniomis ir įgūdžiais 
vietos savivaldoms ir gyventojams, savanoriškai ir 
neatlygintinai gerinti vietos bendruomenių gyve
nimo kokybę. Vilniaus miestą ir VILNIUS TECH sieja 
unikali ir tvari partnerystė, jos spektras yra itin 
platus, o poveikis svarbus visiems miesto gyven
tojams. VILNIUS TECH yra Saulėtekio slėnio mokslo 
ir technologijų parko dalininkas, prisidedantis prie 
technologinių verslų pritraukimo į Vilnių, VšĮ „Go 
Vilnius“ kampanijų partneris, didinantis miesto ži
nomumą pasaulyje.

2020 m. VILNIUS TECH tapo savivaldybės inicijuo
to tvarios ir pažangios energetikos konsorciumo 
„Intelligent Energy Lab“ bendrasteigėjas. Universi
tetas bendradarbiauja su Vilniaus miesto savival
dybės įmonėmis SĮ „Susisiekimo paslaugos“, UAB 
„Grinda“, AB Vilniaus šilumos tinklai – atlieka mies
to infrastruktūros, statinių ekspertizes, sprendžia 
miesto transporto problemas. 

VILNIUS TECH buvo H2020 „European Smart City 
Lighthouse“ projekto, skirto sostinės gyvenamų
jų rajonų regeneracijai, iniciatorius ir rengėjas bei 
H2020 projekto, skirto Vilniaus miesto pažeidžia
mumo ektremaliose situacijose tyrimams, iniciato
rius, Europos skaitmeninių inovacijų centro Vilniuje 
(EDIH) paraiškos partneris. Toks bendradarbiavi
mas turi labai didelį potencialą, jį numatoma dar 
intensyviau plėtoti. Sumanus miestas – skaitme
ninio miesto infrastruktūros ir statinių, transpor
to sistemų duomenų gavyba, apdorojimas, naujų 
sprendimų kūrimas ir modeliavimas – yra itin pla
tus universiteto kompetencijos ir veiklos laukas. 
Universiteto AIf, Sf, TIf, fMf, AGAI, Af mokslininkai 
kūrė priemones viešojo sektoriaus statinių gyva
vimo ciklo procesų efektyvumui didinti taikant 
BIM (BIMLT projektas) bei sudėtingiems ir dide
lės vertės viešojo sektoriaus statiniams projek
tuoti, taip pat erdvinių (3D) duomenų valdymo 

technologijas, regionų geoinformacinės aplinkos 
elektronines paslaugas (REGIA), automobilių dali
jimosi paslaugas (car sharing service), konsulta
cines paslaugas modeliuojant miesto susisiekimo 
sistemą programa VISUM, miesto gatvių priežiū
ros standartus. Itin svarbus universiteto moksli
ninkų indėlis į Vilniaus miesto paveldo tvarkymą ir 
išsaugojimą, naujų kultūrinių erdvių kūrimą, tarp 
jų – Gedimino kalno geodeziniai tyrimai ir jo 3D 
skaitmeninio dvynio sukūrimas, kad būtų galima 
būtų vykdyti jo tvarkybą ir požeminius tyrimus, 
Bernardinų sodo gerinimo sprendinių pateikimas. 
Statybos fakulteto mokslininkai – projekto RoCK 
dalyviai, bendrai organizavo daugiau nei 30 įvairių 
renginių Vilniaus miestui, kuriuose taikė inovaty
vias miesto emocijų matavimo technologijas. Šių 
sprendimų demonst ravimas sulaukė didžiulio su
sidomėjimo pristatant miestams skirtus sprendi
mus tarptautinėse parodose ir miesto gyvenimo 
kokybei skirtuose tarptautiniuose seminaruose.

Studentai prisidėjo prie Vilniaus miesto vizijos kū
rimo: dirbo prie topografiniųinžinerinių nuotraukų 
tikrinimo ToPD sistemų, kuravo projektinių pasiū
lymų įtraukimą į www.geoportal.lt „3D Vilnius“, vyk
dė darbus analizės, modeliavimo ir GIS skyriuose. 
Itin daug savo idėjų universiteto studentai pa
teikė 2020 m. vykusiuose hakatonuose, kuriuose 
pelnė prizines vietas. Vilniaus m. mero globojama
me „Hack4Vilnius“ hakatone dalyvavo daugiau nei 
150 dalyvių.

Nepaisant pasaulį apėmusios pandemijos, 2020 m. 
mokslininkai rado būdą atlikti ne vieną visuomenei 
ir sostinės gyventojams aktualų tyrimą. VILNIUS 
TECH mokslininkai pristatė inovatyvią apklausų 
duomenų apdorojimo metodiką, pritaikė ją siek
dami nustatyti svarbiausius kriterijus, lemiančius 
valstybinio darželio pasirinkimą Vilniaus mieste. 
Kita studentų ir dėstytojų komanda, naudodama
si atvirais Vilniaus duomenimis, tyrė naktinį miesto 
gyvenimą, kuris yra svarbi miesto ekonomikos da
lis, generuojanti pajamas ir sukurianti darbo vietas. 

5.4. Universitetas miestui
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Nors ir ribojami karantino galimybių, atviras miesto 
erdves savo projektais toliau gaivino VILNIUS TECH 
Kūrybinių industrijų fakulteto dėstytojai ir stu
dentai. Jie būrė miesto bendruomenę, organizavo 
miestui atvirus renginius: Vilnius URBAN LAB 
seminarądirbtuves „Miesto erdvių vystymas ben
dradarbiaujant: įdiegiant kultūrinį planavimą Balti
jos jūros regiono miestuose“ bei miestų kultūriniam 
planavimui skirtą konferenciją „Miestų žaidimai: 
kultūra, dalyvavimas, demokratija”, festivalį „Atlan
tida“, išleido el. leidinį „Kūrybiškumo gidas“, rengė 
studentų parodas, organizavo atviras internetines 
paskaitas, kūrė miesto socialines inovacijas ir me
todikas įtraukiam kaimynijų vystymui, su vietos 
kūrėjais ir aktyviais gyventojais plėtojo iniciatyvą 
„Savas kieme“ Šnipiškių rajone siekdami atskleisti 
daugiabučių kiemų kultūrinį ir socialinį potencialą.

VILNIUS TECH kūrybiškumo ir inovacijų centras 
„Linkmenų fabrikas“ yra vienas stipriausių mies
to partnerių projektuose, skirtuose miesto ben
druomenės įtraukimui didinti – kuriamos STEAM ir 
techninės kūrybos laboratorijos mokyklose, buria
ma kūrėjų bendruomenė: jau antrus metus iš eilės 
bendradarbiaujama su Vilniaus miesto savivaldybe 
kviečiant sostinės senjorus dalyvauti techninės 
kūrybos dirbtuvėse, skatinamas moksleivių kū
rybiškumas, inžinerinis ir technologinis lavinimas. 
Bendradarbiaujant su Vilniaus m. savivaldybe, 
„LinkMenų fabrike“ vyko mokymai 10ies naujai 
prisijungusių „fabLab“ mokyklų mokytojams ir in
teraktyvūs virtualūs greitojo prototipavimo moky
mai. „Meikerių“ akademija „Makeademy“ sulaukė 
daugiau nei 100 dalyvių iš visos Lietuvos ir užsie
nio universitetų, kurie kūrė produktų prototipus 
ir kartu su mentoriais iš verslo pasaulio plėtojo 
būsimų produktų verslo planus, taip prisidėdami 
prie technologinių talentų pritraukimo ir auginimo 
Vilniaus mieste. 

Ne tik Vilniaus, bet ir kitų Lietuvos miestų bei re
gionų gerovei ir gyvenimo kokybei yra svarbūs 
VILNIUS TECH mokslininkų ir studentų darbai. 

Universiteto mokslininkai prisidėjo prie švaresnės 
ir žalesnės aplinkos kūrimo: tyrė oro ir vandens 
kokybę, dirvožemio užtaršą, transporto triukšmą 
ir vibraciją, dėl pastatų Co2 mažinimo ir aplinkos 
taršos konsultavo Klaipėdos r., Raseinių r., Rokiš
kio r., Šiaulių r., Vilniaus r., Visagino m. savivaldy
bes ir įmones. Universiteto mokslininkų ekspertizė 
ir sprendimai buvo itin svarbūs sprendžiant itin 
sudėtingus technologinius uždavinius ir valdant 
krizes. Universiteto AIf mokslininkai tyrė AB „Gri
geo Klaipėda“ nuotekų valymo įrenginius ir teikė 
ekspertines išvadas padariniams įvertinti.

formuojant miestų bei teritorijų aplinką, gerinant 
miestiečių gyvenimo kokybę bei užtikrinant vie
šąjį interesą, į sprendimų priėmimo procesus svar
bu įtraukti kuo daugiau suinteresuotųjų pusių. 
Architektūros ir Mechanikos fakulteto dėstyto
jai ir studentai pasiūlė Karoliniškių poliklinikos te
ritorijos atvėrimo visuomenei sprendimus. Ne tik 
Vilniaus miesto ir rajono, bet ir Jonavos, Kėdainių 
rajonų savivaldybėms atliekami kelių ir gatvių la
boratoriniai bandymai, kelių dangos ženklinimas 
bei konstrukcijų tyrimų paslaugos, miesto gatvių 
ir kelių saugumo auditai – VĮ Lietuvos automobilių 
kelių direkcijai, Molėtų, Vilniaus, Vilkaviškio, Šilutės 
rajonų savivaldybės administracijai. Tai turi tiesio
ginę įtaką visos šalies eismo susisiekimo kokybei ir 
saugumui. Universiteto mokslininkai tyrė pandemi
jos įtaką žmonių psichinei sveikatai, kūrė buvusių 
pramoninių bei teritorijų daugiabučių rajonų rege
neracijos sprendimus, inovacijų klasterių koncep
cijas regionuose, universiteto studentams atiteko 
ne vienas geriausio sprendimo apdovanojimas šių 
metų konkursuose (STRUCTUM, „Išmanus miestas“, 
„Hack4Vilnius“, tarptautiniuose konkursuose).

„LinkMenų fabriko“ komanda neliko abejinga pan
demijos sukeltiems iššūkiams – 2020 m. pavasa
rį „LinkMenų fabriko“ specialistai kartu su par
tneriais iš visos Lietuvos pagamino daugiau nei 
12 tūkst. apsauginių veido skydelių ir išdalino juos 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Ukmergės, Panevėžio, 
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Šiaulių, Molėtų, Alytaus, Marijampolės, Radviliškio, 
Utenos, Kupiškio, Prienų, Kėdainių, Zarasų, Gargž
dų, Kelmės, Raseinių, Tauragės, Jurbarko ir Eržvilko 
medikams. 

Universiteto mokslininkai ir dėstytojai skaitė pas
kaitas, atviras visos Lietuvos specialistams ir 

Aktualių problemų sprendimas, miestų, regionų 
ir šalies konkurencingumo didinimas, poveikis vi
suomenės pažangai ir gerovei yra svarbiausias 
VILNIUS TECH mokslininkų ir studentų tikslas, ku
riant naujus technologinius ir vadybinius sprendi
mus, rengiant specialistus, plėtojant studijų ir mo
kymų pasiūlą, dalyvaujant visuomeninėje veikloje. 
Šiame kontekste bendradarbiavimas su daugiau 
nei 700 verslo organizacijų yra svarbus universi
teto indėlis kuriant intelektinį ir technologinį šalies 
potencialą bei Lietuvos ekonomikos tarptautinį 
konkurencingumą. 

Universitetas reikšmingai prisidėjo prie miesto inf
rastruktūros derinimo, erdvių planavimo ir jų įvei
klinimo, miesto bendrojo ugdymo mokyklų veiklos 
(STEAM ugdymas, medijų bei finansų raštingumas 
ir kt.), bendruomenių telkimo ir kultūrinių iniciaty
vų, organizavo mokymus ir kitas paslaugas miesto 
bend ruomenėms. VILNIUS TECH yra vienas didžiau
sių Lietuvos ir užsienio talentų traukos centrų 
Vilniaus mieste, daug prisidedantis prie sostinės 
pat rauklumo ir matomumo tarptautiniu mastu. 

Universitetas – atvira organizacija, kuri auga ben
dradarbiaudama su itin plačiu partnerių tink lu: 
Lietuvos ir užsienio universitetais, mokslo cent
rais, technologijų parkais, bendrojo ugdymo, vers
lo, valstybinio ir viešojo sektoriaus partneriais. 
VILNIUS TECH raida pagrįsta bendrų su partneriais 
interesų paieška, išteklių papildomumu ir konsoli
davimu. 

Universiteto strateginę partnerystę su universi
tetais partneriais visame pasaulyje net ir itin su
dėtingais 2020 m. išliko veiksminga: pavyko išlai
kyti fizinį studentų mobilumą, kartu ieškoti naujų 
bendradarbiavimo formų. Ne tik aukštojo mokslo, 
bet ir bendrojo ugdymo sektoriuje universiteto 
poveikis yra matomas ir reikšmingas. Universitetas 
yra sukūręs didžiausią šalyje ir plačiai prieinamą 
ugdymo platformą, aprėpiančią visas šalies moky
klas ir leidžiančią mokiniams kartu su universite
to konsultantais įsitraukti į projektinius techninės 
kūrybos darbus, išplėsti ir pagilinti STEAM dalykų 
žinias, įgyvendinti kūrybinius ir socialinius projek
tus, gerinti bendrą švietimo kokybę Lietuvoje.

suinteresuotiems asmenims pačiais įvairiausiais 
klausimais: nuo inovacijų, pramonės skaitmeniza
cijos, klasterizavimo, finansinio ar medijų raštin
gumo, kūrybiškumo skatinimo, bendruomenių įsi
traukimo iki gaisrinės saugos ar atliekų rūšiavimo 
temų. Didelė dalis paskaitų ir net ištisi mokymų 
ciklai buvo skaitomi neatlygintinai.

5.5. Skyriaus apibendrinimas



6. Ištekliai ir 
administravimas
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Vilniaus Gedimino technikos universitetas, įgy
vendindamas savo misiją ir siekdamas nustatytų 
tikslų, toliau sėkmingai plėtoja kokybės vadybos 
sistemą (toliau – KVS). Naudojantis šia sistema 
siekiama didinti universiteto teikiamų paslau
gų kokybę ir užtikrinti efektyvią veiklų valdymo 
sistemą, gerinti studentų, personalo ir partnerių 
pasitenkinimą paslaugomis, kurias daugelis metų 
sklandžiai teikia VILNIUS TECH. 

VILNIUS TECH nuolat rūpinasi kokybės kultūra 
studentų, akademinio personalo bei vadovavimo 
ir valdymo lygmenimis, todėl nenutrūkstamai geri
nama vykdomų veiklų kokybė. Siekdamas užtikrinti 

studijų ir mokslo kokybę, VILNIUS TECH vadovaujasi 
Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikri
nimo nuostatomis ir gairėmis (toliau – ESG) (angl. 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in 
the European Higher Education Area, ESG). 

Nuosekliai ir produktyviai vykdydamas studijų ir 
mokslo veiklas, universitetas užsibrėžė tikslą to
bulinti bendrą veiklos planavimo sistemą, kuri lei
džia efektyviau siekti numatytų tikslų. 

6.1 pav. pavaizduota VILNIUS TECH veiklos koky
bės užtikrinimo sistema, kuria siekiama didinti 
universiteto teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti 

6.1. Kokybės vadybos sistema

6.1 pav. VILNIUS TECH veiklos kokybės užtikrinimo sistema

1

– Veiklos kontrolė/ 
   monitoringas
– Rizikų valdymas 
– Neatitikčių valdymas 
– Auditas

Vertinimas

– Politika 
– Tikslai 
– Planai
– Uždaviniai 
– Programos

Strateginis 
planavimas

– Koregavimo veiksmai 
– Prevenciniai veiksmai 
– Vadovybinė analizė 
– Gerinimas

Tobulinimas ir nuolatinis 
gerinimas

3

4

2

VILNIUS TECH
KOKYBĖS
VADYBOS
SISTEMA

– Organizavimas 
– Atsakomybė 
– Veiklos valdymas/
   administravimas 
– Mokymas

Vykdymas ir kokybės 
užtikrinimas

syšyr sisaGrįžtam

– Klientų reikalavimai 
– Suinteresuotų šalių lūkesčiai 
– Universiteto kontekstas: 
   vidiniai ir išoriniai veiksniai

– KVS rezultatai 
– Klientų pasitenkinimas 
– Paslaugos
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efektyvų veiklų valdymą, taip pat gerinti studen
tų, personalo ir partnerių pasitenkinimą VILNIUS 
TECH teikiamomis paslaugomis. Studijų programų 
turinys, mokymosi galimybės ir infrastruktūra ver
tinama, analizuojama ir gerinama studijų aplinkoje 
su suinteresuotomis šalimis ne tik viduje, bet ir iš
orėje: akademine bendruomene, studentais, part
neriais, užtikrinant ir grįžtamąjį ryšį bei viešinimą. 

VILNIUS TECH vadovybė ir bendruomenė įsiparei
goja laikytis šių kokybės politikos gairių, siekda
mos įgyvendinti kokybės vadybos sistemos funk
cionavimą:

	■ plėtoti kokybišką studijų turinį ir metodus;

	■ plėsti galimybes mokytis visą gyvenimą;

	■ užtikrinti galimybes inžinerijos mokslus studijuo
ti nuotoliniu būdu;

	■ siekti mokslo ir studijų vienovės;

	■ tobulinti studijų kokybės užtikrinimo sistemą;

	■ koncentruoti mokslinį potencialą prioritetinėmis 
mokslinių tyrimų kryptimis, sudarant palankią 
aplinką mokslinei kūrybai ir tarpdalykinei moksli
ninkų kooperacijai;

	■ plėtoti mokslinės veiklos tarptautiškumą ir der
mę su Europos tyrimų erdvės prioritetais;

	■ sukurti modernią mokslo ir studijų infrastruktū
rą optimizuojant ir atnaujinant turimus išteklius, 
modernizuojant pastatų ūkio valdymą;

	■ ugdyti personalą pagrindiniams universiteto 
tikslams pasiekti, tobulinti akademinės karjeros 
ir profesinio tobulėjimo sistemas;

	■ puoselėti akademinę kultūrą, užtikrinti lygias 
galimybes;

	■ užtikrinti, kad kokybės politika bei kokybės tiks
lai universiteto bendruomenei būtų žinomi ir su
prantami.

2020 m. VILNIUS TECH tęsė bendradarbiavimą su 
Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociaci
ja, vienijančia mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus 
ats tovus. VILNIUS TECH, lygiuodamasis į geriau
sius Europos ir pasaulio technikos universitetus, 
vykdančius kokybės vadybos veiklas, stiprina KVS 
praktinį taikymą, tobulina procesų sistemą, užtik
rina, kad kokybės politika bei kokybės tikslai uni
versiteto bendruomenei būtų žinomi, suprantami 
ir taptų neatsiejama nuolatinės veiklos dalimi.
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto persona
lą 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 1595 darbuotojai. 
Iš viso darbuotojai užėmė 1415,24 etato (6.2 pav.), 
dėstytojai – 593,09 etato (6.3 pav.), mokslo dar
buotojai – 124,18 etato (6.4 pav.).

Vidutinis dėstytojų ir mokslo darbuotojų amžius – 
44,5 metų. Bendras universiteto darbuotojų am
žiaus vidurkis – 44,4 metų.

73 proc. dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų turi 
mokslo laipsnį. 

2020 m. 14 lektorių perėjo į docento pareigas, 
12 docentų – į profesoriaus pareigas.

2020 m. akademinis personalas kvalifikaciją tobu
lino stažuotėse, mokymuose, dalyvavo tarptauti
nėse ir nacionalinėse mokslo konferencijose ir pro
fesinės veiklos klausimams skirtose paskaitose. 
Administracijos ir kitas personalas dalyvavo įvai
riuose seminaruose, mokymuose pagal Erasmus 
programą bei kitų institucijų organizuojamuose 
mokymuose.

2020 m. kintamąją atlyginimo dalį gavo 510 dėsty
tojų ir 50 mokslo darbuotojų, tai sudarė 64,1 proc. 
nuo visų dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičiaus. 
Didžioji dalis dėstytojų ir mokslo darbuotojų, ne
gaunančių kintamosios darbo užmokesčio dalies, 
užima mažiau nei vieną etatą. 

2020 m. už mokslinę ir pedagoginę veiklą, neprie
kaištingą darbą, Vilniaus Gedimino technikos uni
versiteto vardo garsinimą, taip pat už kitus nuo
pelnus universitetui Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto bendruomenės nariai skatinti šiais 
apdovanojimais: I laipsnio garbės ženklu – du as
menys; II laipsnio garbės ženklu – penki asmenys; 
III laipsnio garbės ženk lu – aštuoni asmenys; pa
dėkos raštu – 21 asmuo.

Siekiant didinti akademinės karjeros patrauklumą, 
2018–2020 m. vidutiniškai 50 proc. bazinė alga 
padidinta akademiniam personalui, 2020 m. lapkri
čio mėnesį – vidutiniškai 24 proc. neakademiniam 
personalui.

6.2. Žmogiškieji ištekliai

6.2 pav. Etatų pasiskirstymas pagal personalo sudėtį

6.3 pav. Dėstytojų užimtų etatų skaičius pagal pareigybes

6.4 pav. Mokslo darbuotojų užimamų etatų skaičius 
pagal pareigybes
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Finansų valdymas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto veikla fi
nansuojama iš keturių šaltinių: valstybės biudžeto 
asignavimų, nuosavų lėšų (pajamų už suteiktas 
paslaugas), tikslinio finansavimo lėšų ir paramos 
lėšų.

Pagrindinis universiteto finansavimo šaltinis – 
valstybės biudžeto asignavimai sudarė 54,8 proc. 
bendros 2020 m. įplaukų sumos. 

Lietuvos universitetams 2020 m. mokslo ir studi
jų išlaidoms pagal 2019 m. gruodžio 17 d. Lietu
vos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir 
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirti
nimo įstatymą Nr. XIII2695 skirta 216,0 mln. Eur. 
Palyginus su praėjusiais metais, bendras aukštųjų 
mokyklų finansavimas padidėjo 11,2 proc. VILNIUS 
TECH skirtų lėšų dalis sudaro 25,9 mln. Eur, arba 
12,0 proc. visų universitetams duotų lėšų. 

2020 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir moks
lo ministerija VILNIUS TECH papildomai skyrė 
425,1 tūkst. Eur dėstytojų, mokslo darbuotojų ir 
kitų tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti, 2020 m. 
rudens stojimo studentų studijų išlaidoms – 
2213,5 tūkst. Eur. Pagal valstybės investicijų prog
ramą kapitalo investicijoms skirta 1071 tūkst. Eur 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto pasta
tui Vilniuje, Trakų g. 1/26, rekonstruoti – pritaikyti 
akademinei veiklai. 2020 m. gegužės 6 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 458 „Dėl 
lėšų skyrimo“ iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų 
kapitalo investicijoms skirta 1590 tūkst. Eur: Anta
no Gustaičio aviacijos instituto Kyviškių skrydžių 
praktikų bazei atnaujinti – 790 tūkst. Eur, Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto pastatui Vilniuje, 
Trakų g. 1/26, rekonstruoti (pritaikyti akademinei 
veik lai) – 800 tūkst. Eur. 

Švietimo mokslo ir sporto ministerija valstybės biu
džeto asignavimus išlaidoms skiria aukštosioms 
mokykloms pagal universitetų studijų apimtis, 

besimokančių studentų skaičių ir mokslo produk
cijos apimtis. 2020 m. universiteto valstybės biu
džeto asignavimai sudarė 31 154,1 tūkst. Eur, iš jų:

	■ studijoms 18 095,6 tūkst. Eur, arba 58 proc.,

	■ mokslui – 4973,1 tūkst. Eur, arba 16 proc.,

	■ ūkiui ir administravimui – 3292,1 tūkst. Eur, arba 
11 proc.,

	■ stipendijoms – 2132,3 tūkst. Eur, arba 7 proc.,

	■ kapitalo investicijoms – 2661 tūkst. Eur, arba 
8 proc.

2020 m. universitetas gavo 6,1 proc. daugiau vals
tybės biudžeto asignavimų išlaidoms (be kapitalo 
investicijų) negu 2019 m. VILNIUS TECH strategi
niame veiklos plane numatytas efekto kriterijus 
viršytas, įvykdyta 103,3 proc. Planuotas padidė
jimas – 3 proc. 

VILNIUS TECH skirti valstybės biudžeto asignavi
mai 2016–2020 m. pagal veiklos sritis pavaizduoti 
6.5 pav.

Universitetas papildomai gauna pajamų už su
teiktas mokslo, studijų ir ūkio paslaugas. Tikslinio 
finansavimo pajamos gaunamos dalyvaujant įvai
riuose projektuose ir programose, kurios finansuo
jamos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų ir kitų šaltinių. 2020 m. VILNIUS 
TECH strateginiame veiklos plane planuotas rezul
tato kriterijus – ne valstybės biudžeto asignavimų 
dalis VILNIUS TECH biudžete turi sudaryti ne ma
žiau kaip 40 proc. Kriterijus įvykdytas 110,3 proc. – 
ne valstybės biudžeto asignavimų dalis bendraja
me biudžete sudaro 44,1 proc. 

2020 m. universitetas valstybės biudžeto asigna
vimus panaudojo vykdydamas dvi universiteto 
strateginio veiklos plano programas: 

	■ Aukščiausios kvalifikacijos specialistų ren
gimas ir mokslo tyrimo plėtra (kodas 01 01) – 
27 147,2 tūkst. Eur.

6.3. Ekonomika ir finansų valdymas
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	■ Studentų rėmimas (kodas 01 02) – 2132,3 tūkst. 
Eur.

Universitetas 01 01 programai gavo 27 147,2 tūkst. 
Eur, planas įvykdytas 99 proc. Vykdant progra
mą panaudotos lėšos šiems universiteto porei
kiams pagal veiklas: studijoms – 15 772,5 tūkst., 
arba 58,1 proc., mokslui – 6402,7 tūkst. Eur, 
arba 23,6 proc., ūkiui bei administravimui – 
4185,7 tūkst. Eur, arba 15,4 proc., kapitalo inves
ticijoms – 786,3 tūkst. Eur, arba 2,9 proc. Deja, 
kapitalo investicijoms skirtos lėšos dėl karantino 
metu sunkinančių darbo sąlygų buvo panaudo
tos 73,4 proc. Iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų 
kapitalo investicijoms panaudota 1590 tūkst. Eur, 
arba 100 proc.

2020 m. pedagogų ir mokslo darbuotojų darbo už
mokestis vidutiniškai padidėjo 11 proc., iš Švietimo 
ir mokslo ministerijos gavus tikslinį finansavimą 
dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo 
užmokesčiui padidinti. Nuo 2020 m. lapkričio mėn. 
darbo užmokestis padidintas ir neakademiniam  
personalui (mokymo ir mokslo pagalbiniam perso
nalui, admi nist racijai, administraciniam techniniam 
bei ūkio personalui). Šioms personalo grupėms 
darbo užmokestis nekito nuo 2015 m. Neakade
minio personalo atlyginimai padidėjo vidutiniškai 

21 proc., pagal atskiras personalo grupes darbo 
užmokestis svyruoja nuo 15 iki 26 proc. nuo pag
rindinio darbo užmokesčio. 

Pagal 2020–2022 m. VILNIUS TECH strateginį vei
klos planą 01 01 programos administravimo išlaidos 
neturi viršyti 12 proc. nuo programai skirtų išlaidų, 
šio rodiklio planas įvykdytas 112,8 proc. Pasiektas 
rezultato rodiklis sudaro 10,47 proc. Šio rezulta
to kriterijaus įvykdymas didėja dėl skiriamo papil
domo tikslinio finansavimo pedagoginio ir mokslo 
personalo darbo užmokesčio didėjimui.

01 02 programos rezultato kriterijus – pirmosios 
ir antrosios studijų pakopos studentų, gaunan
čių stipendijas, dalis nuo visų studijuojančiųjų 
turi būti ne mažesnė negu 11 proc. Jis įvykdytas 
109,8 proc. Stipendijas gauna 1009 studentai, 
arba 12,08 proc. studentų.

Pagrindiniai bendrieji biudžeto sudarymo princi
pai, kuriuos buvo siekiama įgyvendinti, yra išlai
dų efektyvumas, racionalumas ir atskaitingumas 
visuomenei. formuojant VILNIUS TECH biudžetą, 
buvo laikomasi ir lėšų skyrimo pagal vykdomas 
veiklas bei atsakingus administratorius (fondų 
valdytojus) principų.

6.5 pav. Valstybės biudžeto asignavimai 2016–2020 m. pagal veiklos sritis, tūkst. Eur
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Įplaukos

2020 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
gavo 55 250,2 tūkst. Eur bendrųjų įplaukų. Planas 
įvykdytas 96,6 proc. Palyginus su 2019 m., bend rųjų 
įplaukų gauta 25,2 proc. daugiau. Bendrųjų įplaukų 
2016–2020 metų dinamika pateikta 6.6 pav.

Įplaukos už teikiamas paslaugas sudarė 
13 885,7 tūkst. Eur. Planas įvykdytas 114,5 proc. 
Palyginus su 2019 m., įplaukos išaugo 133,5 proc. 
Tokį nuosavų lėšų šuolį lėmė pajamos, gautos iš 
nekilnojamojo turto objektų pardavimo. 2016–
2020 m. nuosavų lėšų struktūra pagal veiklos sri
tis pavaizduota 6.7 pav.

2020 m. tikslinio finansavimo pajamos, gautos 
dalyvaujant įvairiuose projektuose ir programo
se, sudarė 10 461,0 tūkst. Eur. Planas įvykdytas 
75,5 proc. Mokslo ir studijų projektams vykdyti iš 
ES struktūrinių fondų gautas įspūdingas finan
savimas – 4,7 mln. Eur, arba 219,4 proc. daugiau, 
palyginus su 2019 m., tačiau ambicingas planas 
įvykdytas  67,3 proc. Tikslinių įplaukų struktūra 
pateikta 6.8 pav.

6.6 pav. 2016–2020 m. bendrųjų įplaukų struktūra, tūkst. Eur

6.7 pav. 2016–2020 m. nuosavų lėšų įplaukos pagal veik las, tūkst. Eur
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Išlaidos 

2020 m. universiteto bendrosios išlaidos sudarė 
48 630,3 tūkst. Eur. Bendrųjų išlaidų struktūra pa
gal pagrindinius ekonominės klasifikacijos straips
nius detalizuota 6.9 pav.

6.8 pav. 2020 m. tikslinių lėšų įplaukų struktūra, tūkst. Eur

6.9 pav. 2020 m. bendrojo biudžeto išlaidų struktūra, 
tūkst. Eur

6.10 pav. 2020 m. nuosavų lėšų išlaidų struktūra pagal veiklas, tūkst. Eur

Nuo 2017 m. lėšų fondų valdytojai, darydami 
išlaidas, nurodo, kokiai veiklai naudojamos uni
versiteto lėšos. 2020 m. nuosavos lėšos, panau
dotos universiteto pagrindinei ir kitai veiklai, pa
vaizduotos 6.10 pav. 
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Viešieji pirkimai

Vilniaus Gedimino technikos universitetas yra 
perkančioji organizacija, kuri visus pirkimus vyk
do vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vie
šųjų pirkimų įstatymo (toliau – LR viešųjų pir
kimų įstatymas) nuostatomis. VILNIUS TECH 
2020 m. įvykdė viešuosius prekių, paslaugų ir 
darbų pirkimus, kurių bendra vertė siekė apie 
41 737,01 tūkst. Eur (su PVM), iš jų prekių ver
tė sudarė 2996,96 tūkst. Eur, paslaugų – 
4573,77 tūkst. Eur, darbų – 34 166,28 tūkst. Eur 
(6.11 pav.). Palyginti su 2019 m., bendra prekių, 
paslaugų ir darbų pirkimų vertė padidėjo daugiau 
nei tris kartus, t. y. 30524,73 tūkst. Eur. Tokį žen
klų pirkimų vertės padidėjimą lėmė tai, kad buvo 
organizuoti ir įvykdyti du didelės vertės rangos 
darbų pirkimai: Mechanikos, Elektronikos ir Trans
porto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpu
so statybos darbų konkursas bei Mechanikos, 
Elekt ronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų 
mokomojo korpuso statybos darbų konkursas.

Viešųjų pirkimų skyrius 2020 m. iš viso įvykdė 
149 viešojo pirkimo konkursus, iš jų 6 tarptauti
nius atvirus konkursus, 1 neskelbiamas derybas, 
25 supaprastintus atvirus konkursus, 1 pirkimą 
supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, 31 ma
žos vertės konkursą, kurį vykdė viešojo pirkimo 
komisija, 85 konkursus, įvykdytus per Centrinę 
perkančiąją organizaciją (toliau – CPo) (6.12 pav.).

2020 m. bendras įvykdytų viešųjų pirkimų konkursų 
skaičius, lyginant su 2019 m., padidėjo 9,56 %. Tam 
įtakos turėjo 2020 m. išaugęs konkursų, vykdytų 
supaprastinto atviro konkurso būdu, ir konkursų, 
vykdytų per CPo, skaičius. 2020 m. per CPo, kaip 
ir ankstesniais metais, buvo perkama kompiuterinė 
ir biuro įranga (stacionarūs ir nešiojamieji kompiu
teriai), projektoriai, spausdintuvų ir kopijavimo apa
ratų eksploatacinės medžiagos, biuro reikmenys, 
valymo, specializuoto skalbimo paslaugos, negy
venamųjų pastatų statybos, vykdomos pagal fIDIC 
sutarčių sąlygas, techninės priežiūros paslaugos.

2020 m. tarptautinių ir supaprastintų atvirų kon
kursų skaičius išliko panašus kaip ir 2019 m. Vie
šųjų pirkimų skyrius 2020 m. tarptautinio atviro 
konkurso būdu organizavo kompiuterių kompo
nentų, tarnybinių kelionių organizavimo, bendra
bučių administravimo paslaugų konkursus. Buvo 
organizuoti ir įvykdyti du didelės vertės rangos 
darbų konkursai, t. y. Mechanikos, Elektronikos ir 
Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų kor
puso statybos darbai bei Mechanikos, Elektronikos 
ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso 
statybos darbai.

Supaprastinto atviro konkurso būdu 2020 m. 
buvo perkami baldai bendrabučiams, santech
nikos prekės, statybinės prekės, elektros prekės, 
laboratorinė įranga VILNIUS TECH padaliniams, 
„Microsoft“ programinės įrangos licencijų nuoma, 
serveriai, skaitmeninės rinkodaros, liftų, keltuvų 
ir kėlimo kranų techninės priežiūros ir remonto, 
Senamiesčio rūmų II, III, IV korpusų techninio pro
jekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 
Šiuo pirkimo būdu buvo organizuoti penki rangos 
darbų pirkimai. Buvo perkami Antano Gustaičio 
aviacijos instituto skrydžių praktikų bazės pero
no, orlaivių parkavimo aikštelių ir riedėjimo takų 
kapitalinio remonto, lėktuvų techninės priežiūros 
angaro statybos, Senamiesčio rūmų kiemo ir fa
sadų kapitalinio remonto ir tvarkybos, bendrabu
čio Nr. 1 1–3 aukštų patalpų remonto ir bendra
bučio Nr. 3 12–15 aukštų patalpų remonto darbai.

2020 m. sumažėjo VILNIUS TECH pirkimų orga
nizatorių atliktų viešųjų pirkimų skaičius ir jų 
vertė. 2020 m. pirkimų organizatoriai iš viso at
liko 3736 pirkimus, o jų bendra vertė sudarė 
2405,69 tūkst. Eur (su PVM). Palyginti su 2019 m., 
bendra pirkimo vertė sumažėjo 11,88 %, arba 
324,25 tūkst. Eur (su PVM). Šį sumažėjimą lėmė dėl 
CoVID19 pandemijos įvestas karantinas, todėl ne
vyko įvairūs suplanuoti renginiai, studijų procesas 
ir universiteto darbuotojų darbas buvo organizuo
tas nuotoliniu būdu, tad įvairių prekių ir paslaugų 
įsigijimo poreikis sumažėjo.
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6.11 pav. 2019–2020 m. įvykdytų viešųjų pirkimų verčių sudėtis (tūkst. Eur)

6.12 pav. 2016–2020 m. įvykdytų viešųjų pirkimų konkursų dinamika
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Kiekvienais metais vis daugiau dėmesio skiriama 
pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus vykdo
miems viešiesiems pirkimams, t. y. žaliesiems pir
kimams. VILNIUS TECH, siekdamas prisidėti prie 
atsakingo ir racionalaus gamtinių išteklių nau
dojimo bei įgyvendindamas Žaliojo universiteto 
koncepcijos žaliųjų pirkimų organizavimo prie
monę, 2020 m. įvykdė 69 žaliuosius pirkimus už 
1221,52 tūkst. Eur (su PVM). Palyginti su 2019 m., 
bendra pirkimų vertė padidėjo daugiau nei 2 kar
tus, t. y. 881,87 tūkst. Eur. Vykdant žaliuosius pir
kimus buvo įsigyta kompiuterinė ir biuro įranga 
(stacio narūs ir nešiojamieji kompiuteriai, projekto
riai), valymo paslaugos.

2020 m. VILNIUS TECH sudarė 450 viešojo prekių, 
paslaugų ir darbų pirkimo–pardavimo sutarčių, 
kurioms taikomas LR viešųjų pirkimų įstatymas. 
2020 m. bendras sudarytų sutarčių skaičius, ly
ginant su 2019 metais, sumažėjo 5,66 %, arba 
27 sutartimis.

ES struktūrinė parama

ES struktūrinės paramos projektų įgyvendinimo 
atžvilgiu 2020uosius metus galima drąsiai va
dinti reikšmingiausiais iki šiol MTEP projektų įgy
vendinimo metais. Šie metai pasižymėjo ne tik 
rekordinėmis projektų vykdymo apimtimis, bet ir 
reikšmingais postūmiais juos įgyvendinant, taip 
pat gautas finansavimas nemažam skaičiui naujų 
projektų.

2020 m. gavo finansavimą net septyni stambūs 
MTEP projektai – 2 kompetencijos centrų veik
los skatinimo projektai, 3 tikslinių mokslinių tyri
mų sumanios specializacijos srityje projektai ir 
2 MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo 
skatinimo projektai. Taip pat finansavimą gavo net 
12 stažuočių po doktorantūros studijų projektų, 

13 studentų mokslinių tyrimų projektų. finansa
vimą išradimams patentuoti tarptautiniu mastu 
gavo du projektai. Pradėti įgyvendinti 7 bendra
darbiavimo su verslu projektai partnerio teisėmis. 
Taip pat pasirašytos 5 projektų sutartys moksli
ninkų kompetencijai užsienyje kelti. Bendra pasira
šytų žmogiškųjų išteklių plėtros projektų sutarčių 
vertė viršija 4 mln. Eur. 

Toliau buvo vykdomi ankstesniais metais pradėti 
projektai – vykdyta 10 pradėtų įgyvendinti stam
bių MTEP projektų (1 aukšto lygio mokslinių tyri
mų vykdymo projektas, 6 tikslinių mokslinių tyrimų 
sumanios specializacijos srityje projektai, 3 kom
petencijos centrų veiklos skatinimo projektai), 
1 stažuočių po doktorantūros studijų projektas, 
5 bendradarbiavimo su verslu projektai. 2020 m. 
baigtas 2 tikslinių mokslinių tyrimų sumanios spe
cializacijos srityje projektų įgyvendinimas. Bendra 
vykdytų MTEP projektų vertė buvo rekordinė ir vir
šijo 11,5 mln. Eur. Iš bendros per 2019 m. gautos 
ES struktūrinių fondų finansavimo sumos beveik 
4,7 mln. Eur du trečdalius, arba 3,1 mln. Eur, gavo 
būtent MTEP projektai.

2020 metai taip pat reikšmingai priartino univer
sitetą prie strateginių tikslų įgyvendinimo infras
truktūros plėtros srityje – gautas finansavimas 
projektui „Mechanikos, Elektronikos ir Transporto 
inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso staty
ba“, taip pat gautas finansavimas (pasirašytos 
grąžinamosios subsidijos ir paskolų sutartys) 
Saulėtekio rūmų abiem auditoriniams korpusams 
atnaujinti. Bendra vykdomų infrastruktūros plėt
ros projektų (sudarytų sutarčių) vertė – beveik 
28 mln. Eur. Taip įvykdytas labai svarbus etapas 
įgyvendinant Mechanikos, Elektronikos ir Trans
porto inžinerijos fakultetų perkėlimo projektus – 
pasirašytos tiek laboratorijų, tiek mokomojo kor
puso statybos rangos sutartys.
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VILNIUS TECH pastatų infrastruktūra

Vienas esminių VILNIUS TECH 2020–2022 m. stra
teginio veiklos plano uždavinių – sudaryti stu
dijoms ir MTEP tinkamas sąlygas ir užtikrinti 
efektyvų universiteto valdymą. Šiam uždaviniui 
įgyvendinti 2020 m. buvo vykdoma viena iš prie
monių – atnaujinti ir plėsti kokybišką VILNIUS TECH 
mokslo ir studijų infrastruktūrą. 

2020 m. gruodžio 31 d. VILNIUS TECH disponavo 
71 patikėjimo teise ir 18 nuosavybės teise valdomų 
mokslo bei kitos paskirties pastatų ir 66 (iš jų 5 – 
nuosavybės teise) kitais infrastruktūros statiniais. 
Pastatų bendras plotas yra 133 964,92 kv. m. 
Kitų infrastruktūros statinių bendras plotas – 
77 972,49 kv. m. Universiteto pastatų bendrųjų 
plotų struktūra pavaizduota 6.13 pav. 

Dalis laikinai nenaudojamo nekilnojamojo turto 
(3662,47 kv. m) yra perduota pagal panaudos ir 
nuomos sutartis trečiosioms šalims.

Didžiausią dalį (74 %) visų pastatų ploto sudaro 
studijų ir mokslo tikslams skirti statiniai. 2020 m. 
universitete studijavo 8540 I, II ir III pakopų studen
tų. Vienam studentui tenka 15,69 kv. m bend rojo 

VILNIUS TECH turimų pastatų ploto (bend rojo pa
talpų ploto, tenkančio vienam studentui, rodik lio 
minimali norma – 10,70 kv. m studentui).

2020 m. bendras pastatų plotas sumažėjo 
(4878,9 kv. m) gavus atitinkamus leidimus ir nu
griovus vieną netinkamą naudoti (avarinės būk
lės) statinį Linkmenų g. 28, Vilniuje, kurio plotas – 
1227,76 kv. m, bei pardavus 12 nekilnojamojo turto 
objektų elektroniniuose aukcionuose, kurių plo
tas – 3763,14 kv. m. 2020 m. balandžio 15 d. Lie
tuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 385 
VILNIUS TECH perduoti Lietuvos sporto centro 
naudoti trys statiniai Plytinės g. 25, Vilniuje, kurių 
bendras plotas sudaro 112 kv. m.

Siekiant efektyviai valdyti turimą nekilnojamąjį tur
tą, 2018 m. parengta ir VILNIUS TECH Tarybos pa
tvirtinta Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
nekilnojamojo turto valdymo strategija, kurioje nu
matyti efektyvaus turto valdymo tikslai, uždaviniai 
ir priemonės jiems įgyvendinti. 2018 m. gruodžio 5 d. 
rektoriaus įsakymu Nr. 1088 patvirtinti Vilniaus Ge
dimino technikos universiteto nekilnojamojo turto 
valdymo strategijos įgyvendinimo vertinimo kriterijų 
rodikliai 2018–2020 m. Įgyvendinant šią strategiją, 
mokslo ir studijų infrastruktūra yra koncentruoja
ma pagrindiniuose studentų miesteliuose, atsisa
koma menkaverčių pastatų. 

2020 m. rektoriaus įsakymu sudaryta nekilnojamojo 
turto pardavimo aukcione komisija 2020 m. sėkmin
gai pardavė 12 nekilnojamojo turto objektų, kurių 
planuota pradinė pardavimo kaina – 1,436 mln. Eur, 
o parduota buvo už 3,75 mln. Eur. Lėšos, gautos už 
parduotą nekilnojamąjį turtą, skirtos naujų studijų 
ir mokslo pastatų Plytinės g. 25 ir Linkmenų g. 28, 
Vilniuje, statyboms kofinansuoti.

Universitetas kaip ir ankstesniais metais daug 
dėmesio skiria valstybės ir nuosavybės teise val
domo turto efektyviam valdymui ir apsaugai, visi 
universiteto pastatai ir statiniai bei juose esantis 
turtas yra apdrausti verslo turto draudimu nuo 

6.4. Universiteto infrastruktūra

6.13 pav. VILNIUS TECH valdomų pastatų bendrųjų plotų 
struktūra (kv. m; %)
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pagrindinių draudimo rizikų, ugnies, vandens, tre
čiųjų asmenų veikų ir pan. Pagrindinius pastatus ir 
juose esantį turtą saugo specializuotos apsaugos 
įmonės. 

Pastatų eksploatavimas

VILNIUS TECH nuolat kontroliuoja, kad energiniai iš
tekliai būtų naudojami racionaliai. 2020 m. išlaidos 
už šilumos ir elektros energiją sudarė 35 % visų 
metinių eksploatacinių išlaidų (6.14 pav.). Lyginant 
su 2019 m., šios sąnaudos sumažėjo (2019 m. jos 
sudarė 43 %), sumažėjimą labiausiai paveikė klima
to atšilimas, o elektros energijos sąnaudų mažė
jimą – CoVID19 pandemija, tačiau ir toliau vienas 
svarbiausių VILNIUS TECH prioritetų – energinių 
išteklių taupymas.

VILNIUS TECH rūmuose ir bendrabučiuose 2020 m. 
buvo suvartota 3980,64 MWh elektros energijos. 
Lyginant su 2019 m., elektros energijos suvartota 
6,48 % mažiau. 

Universitetas šiuo metu eksploatuoja 28 šilumos 
punktus, kurie šildo 120,1 tūkst. kv. m plotą (iš to 
skaičiaus 33,3 tūkst. kv. m sudaro bendrabučiai). 
Iš 28 šilumos punktų 22 šilumos punktuose yra 
įdiegtas automatizuotas šilumos punktų valdy
mas, kuris leidžia taupyti šilumos energiją bei šil
dymo išlaidas.

VILNIUS TECH rūmų 2020 m. išlaidos vienam kva
dratiniam metrui už šilumos energiją, lyginant su 
2019 m., sumažėjo 23,3 %. Nemažą įtaką tam turėjo 
vidutinės oro temperatūros pokytis (2020 m. vidu
tinė metinė oro temperatūra šildymo sezono metu 
buvo 0,3 °C didesnė nei 2019 m.), be to, 2020 m. 
šildymo sezonas pradėtas vėliau nei 2019 m. 

Bendros universiteto rūmų eksploatacinės išlai
dos vienam kvadratiniam metrui 2020 m., lyginant 
su 2019 m., išliko labai panašios, mažėjo šilumos 
ir elektros energijos sąnaudos, bet padidėjo kitos 
eksploatacinės išlaidos, padidėjus atliekų išvežimo 
sąnaudoms, keičiantis minimaliai mėnesinei algai 
šalyje, didėjo valymo ir apsaugos paslaugos kainos.

6.14 pav. VILNIUS TECH pastatų eksploatacinių bendrųjų metinių išlaidų struktūra 2019–2020 m.
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VILNIUS TECH pastatų eksploatacinių išlaidų (be 
paprastojo remonto darbų), tenkančių 1 kv. m 
bendro ploto, kaita nuo 2016 iki 2020 m. pateikta 
6.15 pav.

2020 m. netikėtai užklupus CoVID19 pandemijai, 
daug dėmesio skirta universiteto darbuotojų bei 
studijuojančių apsaugai. Prie įėjimų į pastatus ir 
tualetuose įrengti dezinfekcinio skysčio dozatoriai, 
jie sumontuoti ir bendrabučių bendrojo naudojimo 
tualetuose, virtuvėse ir kitose bendrai naudoja
mose patalpose. Bendrabučiuose prie įėjimų buvo 
sumontuoti bekontakčiai termometrai, kad gyve
nantys galėtų pasimatuoti savo kūno temperatū
rą. Termometrais buvo aprūpinti ir rūmų budėtojai, 
kad darbuotojai, pajutę pirmuosius CoVID19 ligos 
požymius, galėtų pasimatuoti temperatūrą ir pri
reikus imtis atitinkamų savęs ir aplinkinių apsaugo
jimo veiksmų. Darbuotojai, kurie savo darbo funk
cijas vykdo universiteto rūmuose, buvo aprūpinti 
įvairiomis apsaugos priemonėmis (respiratoriais, 

vienkartinėmis ir daugkartinėmis veido kaukėmis, 
vienkartinėmis pirštinėmis, šluostėmis, dezinfek
ciniais skysčiais rankoms bei paviršiams, apsaugi
niais veido skydeliais, o patalpas dezinfekuojantis 
personalas – specialiais kostiumais bei dezinfeka
vimo įrenginiais), papildomai dezinfekuojami dažnai 
liečiami paviršiai. Universitetas per 2020 m. apsau
gos priemonėms bei papildomai patalpų dezinfek
cijai panaudojo 72,5 tūkst. Eur.

Statyba ir nekilnojamojo turto atnaujinimas

2020 m. atlikta projektavimo paslaugų ir staty
bos darbų už 4,34 mln. Eur (6.16 pav.), iš jų rangos 
būdu – už 4,08 mln. Eur. Universiteto pastatų pa
talpų 1 kv. m atnaujinti vidutiniškai teko 32,1 Eur. 
Palyginus su 2019 m., darbų apimtys padidėjo 
3,5 karto. 

2020 m. rangos būdu suremontuota 3023,0 kv. m 
bendrabučių ir 1905,0 kv. m kitų pastatų patalpų. 

6.15 pav. VILNIUS TECH pastatų eksploatacinių išlaidų (be paprastojo remonto darbų), tenkančių 1 kv. m bendro ploto, 
kaita 2016–2020 m.
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Ūkio būdu suremontuota 4303,9 kv. m patal
pų ploto. Bendras suremontuotų patalpų plotas 
sudaro 6,9 % nuo bendro valdomo patalpų plo
to. Patalpoms atnaujinti skirtų lėšų santykis su 
VILNIUS TECH biudžeto įplaukomis sudaro 7,8 %.

2020 m. didžioji rangos darbų dalis atlikta Valstybės 
investicijų programos lėšomis (2375,4 tūkst. Eur). 
Jomis buvo finansuojami Senamiesčio rūmų II, III, IV, 
V korpusų ir kiemo, VILNIUS TECH Antano Gustaičio 
aviacijos instituto Kyviškių skrydžių praktikų ba
zės lėktuvų riedėjimo takų, perono kapitalinio re
monto bei techninės priežiūros angaro statybos 
darbai. Universiteto nuosavomis lėšomis suremon
tuotos studentų bendrabučio Nr. 1 trečio, antro ir 
dalies pirmo bei bendrabučio Nr. 3 12–15 aukštų 
patalpos, praplėstos pastatų apsaugos sistemos, 
sutvarkyta dalis aplinkos prie Saulėtekių rūmų ir 
bendrabučių, finansuotos kitų objektų remon
to, projektų parengimo ir ekspertizių paslaugos. 
Iš viso VILNIUS TECH nuosavomis lėšomis atlikta 
statybos darbų, projektavimo ir ekspertizių pa
rengimo paslaugų už 957,6 tūkst. Eur. Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos skirtomis lėšomis 

(23,5 tūkst. Eur) atliktas Sporto ir meno centro 
salės grindų remontas.

Džiugu, kad 2020 m. pagaliau pavyko užbaigti 
Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos 
fakultetų laboratorijų ir mokomojo korpusų sta
tybos darbų viešojo pirkimo procedūras. 2020 m. 
rugsėjo mėnesį pradėta 8525 kv. m bendrojo plo
to Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžine
rijos fakultetų laboratorijų korpuso statyba Plyti
nės g. 25. Didžioji objekto rangovo – AB Panevėžio 
statybos trestas – 2020 m. atliktų darbų dalis 
finansuota Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų prog ramos lėšomis (595,9 tūkst. Eur). 
2020 m. gruodžio mėnesį pasirašyta 9154 kv. m 
bendrojo ploto Mechanikos, Elektronikos ir Trans
porto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso 
statybos Plytinės g. 25 rangos darbų sutartis. 
Ruošiantis ateinančių metų statyboms, rangovui 
perduota statybvietė, statybos darbai bus pra
dėti 2021 m. sausio mėnesį.

Abiejų korpusų, į kuriuos iš centrinės Vilniaus m. 
dalies bus perkelti Elektronikos, Mechanikos ir 

6.16 pav. Projektavimo paslaugų, statybos, rekonstravimo ir remonto darbų apimtys 2016–2020 m., mln. Eur
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Transporto inžinerijos fakultetai, statybos darbus 
planuojama baigti 2022 m. rudenį. 

Studentų apgyvendinimo paslaugos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas eksploa
tuoja penkis studentų bendrabučius, kurie yra 
Saulėtekyje. VILNIUS TECH, atsisakydamas pagrin
dinei universiteto veiklai nebūdingų funkcijų, nuo 
2012 m. bendrabučių Nr. 1, 3, 4 ir 5 administravimo 
paslaugas perka viešojo konkurso būdu iš specia
lizuotų tokias paslaugas teikiančių įmonių.

Ataskaitiniu laikotarpiu bendras studentų bend
rabučių vietų skaičius buvo 2344, iš jų vienviečių 
kambarių – 18, dviviečių kambarių – 641 ir trivie
čių kambarių – 348. 2020 m. faktinis vidutinis 
metinis užimtumas, įskaitant vasaros laikotarpiu 
rezervuotas vietas, pagal bendrabučius svyravo 
nuo 58,69 % iki 85,04 %, o bendras faktinis vi
dutinis visų bendrabučių metinis užimtumas buvo 
76,25 %. 2019 m. vidutinis metinis užimtumas buvo 

82,54 %. Lyginant 2019 m. ir 2020 m. vidutinį me
tinį užimtumą, ataskaitiniais metais jis sumažėjo, 
nes šiuo laikotarpiu dėl CoVID19 pandemijos vyko 
nuotolinis mokymas, nemažai studentų buvo išvy
kę iš bendrabučių.

Užsienio šalių studentai, atvykstantys pagal įvai
rias studentų mainų programas, yra apgyvendina
mi bendrabutyje Nr. 6, kuriame studentams skir
tos 184 vietos, ir bendrabutyje Nr. 1, kur skirtos 
47 vietos. Bendrabučiuose Nr. 1, 3 ir 5 apgyvendi
nami laipsnio siekiantys užsienio šalių studentai, 
atvykstantys 4 metams ir ilgiau, jiems skirta 340 
gyvenamųjų vietų. Iš viso užsienio šalių studen
tams universiteto bendrabučiuose skirta 571 gy
venamoji vieta (24,36 % nuo turimų vietų). 

Studentų bendrabučiai visa apimtimi išlaikomi iš 
gyventojų už gyvenimą juose surinktų mokes
čių, išskyrus didelės apimties remonto darbus. 
2020 m. pajamos iš studentų bendrabučių suda
rė 1251,2 tūkst. Eur, o išlaidos – 1311,5 tūkst. Eur. 

6.17 pav. VILNIUS TECH studentų bendrabučių administravimo, komunalinių paslaugų ir remonto darbų išlaidų struktūra 
2020 m. (tūkst. Eur)
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Didžiausią visų išlaidų lyginamąją dalį sudarė bend
rabučių Nr. 1 ir Nr. 3 remonto darbų išlaidos, taip 
pat likusių bendrabučių administravimo bei šildymo 
išlaidos (6.17 pav.). Lyginant su 2019 m., ataskaiti
nių metų pajamos buvo 141,5 tūkst. Eur, o išlaidos – 
77,5 tūkst. Eur mažesnės. To priežastis – gerokai 
sumažėjęs studentų, gyvenančių bendrabučiuose, 
skaičius CoVID19 pandemijos metu. 

Ataskaitiniais metais bendrabučiams administruo
ti išleista 640,3 tūkst. Eur, tai sudaro 48,82 % nuo 
visų bendrabučių išlaidų, o komunalinėms paslau
goms – 334,15 tūkst. Eur. Likusios pajamos pa
naudotos bend rabučiams remontuoti, baldams, 
buitinei technikai ir kitokiam inventoriui įsigyti.

Lyginant VILNIUS TECH eksploatuojamų bendrabu
čių 2020 m. faktines pagrindinių komunalinių pas
laugų išlaidas šildymui, elektros energijai, vandens 
resursams ir dujoms su 2019 m. patirtomis atitin
kamomis išlaidomis, apie 20 % sumažėjo išlaidos 
šildymui. Taip įvyko dėl vidutinės metinės oro tem
peratūros, kuri ataskaitiniais metais buvo aukš
tesnė. Įgyvendinant žaliojo universiteto koncep
ciją, bendrojo naudojimo bendrabučių patalpose 
senieji apšvietimo elementai buvo pakeisti šiuo
laikiniais elektrą taupančiais, todėl išlaidos elek
tros energijai sumažėjo 25,6 % (tam įtakos turėjo 
ir sumažėjęs bendrabučių užimtumas), o išlaidos 
vandeniui sumažėjo nedaug, t. y. 0,9 %, nes vasa
rio mėn. kaina padidėjo nuo 1,16 Eur iki 1,36 Eur už 
kubinį metrą. Ataskaitiniais metais 69,3 % suma
žėjo išlaidos dujoms. 

2020 m. reaguojant į CoVID19 pandemiją, visų 
VILNIUS TECH bendrabučių bendrojo naudojimo 
virtuvėse ir prausyklose buvo sumontuoti dezin
fekcinio skysčio dozatoriai. Taip pat papildomai 
buvo dezinfekuojami visi bendrojo naudojimo pa
talpų paviršiai, rankenos. Prie įėjimų į bendrabučius 
sumontuoti bekontakčiai infraraudonųjų spindulių 
kūno temperatūros matavimo termometrai. Kilus 
poreikiui, bendrabučio Nr. 1 pirmajame aukšte pa
ruoštos 23 vietos studentams izoliuoti. Karantino 
laikotarpiu naujų studentų apgyvendinimas ben
drabučiuose vykdomas nebuvo. 

Aktuali problema išlieka bendrabučių vidaus pa
talpų kompleksinis remontas ir aprūpinimas 

šiuolaikiniais baldais bei įranga. Kadangi išorinis 
tikslinis finansavimas šiems darbams neskiriamas, 
universitetas pagal finansines galimybes kas
met atlieka tam tikrus remonto darbus. 2020 m. 
bendrabučių patalpų remontui buvo panau
dota 575,55 tūkst. Eur, iš kurių 105,78 tūkst. 
Eur – bendrabučių nuosavos lėšos, likusi dalis 
(469,77 tūkst. Eur) – VILNIUS TECH strateginio 
plėtros fondo nuosavos lėšos bei valstybės biu
džeto lėšos. Buvo atliktas bendrabučio Nr. 1 antro 
ir trečio aukštų gyvenamųjų ir bendro naudojimo 
patalpų remontas, įrengtos 94 gyvenamosios vie
tos, kiekviename aukšte įrengtos poilsio zonos, o 
pirmame aukšte suremontuotos bendro naudoji
mo patalpos. Bendrabutyje Nr. 3 12–15 aukštuo
se atliktas 48 gyvenamųjų kambarių remontas, 
juose įrengtos 96 gyvenamosios vietos. 2020 m. 
studentų bendrabučių gyventojų reikmėms nu
pirkta baldų, buitinės technikos ir kito inven
toriaus už 79,02 tūkst. Eur. Šalia VILNIUS TECH 
bibliotekos buvo suremontuota automobilių sto
vėjimo aikštelė, kurios remonto darbų vertė suda
rė 15,23 tūkst. Eur. 2021 m., atsižvelgiant į finan
savimo galimybes, planuojama suremontuoti dar 
keturis bendrabučio Nr. 3 aukštus. 

VILNIUS TECH Taryba 2019 m. gruodžio 10 d. po
sėdyje pritarė VILNIUS TECH apgyvendinimo infra
struktūros plėtros galimybių studijos, numatančios 
bendrabučio Nr. 5 atnaujinimą (modernizavimą su 
daliniu patalpų perplanavimu) ir bendrabučių Nr. 1, 
3 ir 4 vidaus patalpų kompleksinį remontą be pa
talpų perplanavimo, nuosekliai mažinant vietų 
skaičių, atsisakant triviečių kambarių, įgyvendini
mui iki 2022 m.

Biblioteka

Įgyvendindama savo funkcijas, biblioteka vadova
vosi tokiomis vertybėmis: laisva prieiga naudotis 
bibliotekos informacijos ištekliais ir paslaugomis, 
nepriklausomai nuo vietos ir erdvės; atvirumu dia
logui, technologiniams ir socialiniams pokyčiams, 
vartotojų lūkesčiams ir poreikiams, inovacijoms, 
bendradarbiavimui; atsakomybe už bibliotekos tei
kiamų paslaugų poveikį aptarnaujamai bendruo
menei ir mokslo bei studijų raidai; profesionalumu 
atsakingai prisiimant įsipareigojimus, susijusius su 
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kiekvieno darbuotojo kokybišku darbu, dalijantis 
įgytomis ir nuolat atnaujinamomis žiniomis, sutei
kiant bendruomenei galią kurti, tirti, įgyti išsilavi
nimą, daryti karjerą; bendruomeniškumu puoselė
jant draugišką aplinką bibliotekoje, kuriant šiltus 
santykius su bendruomenės grupėmis, puoselė
jant tradicijas, suteikiant vartotojams priemones 
ir galimybes, sudarant saviraiškos sąlygas varto
tojams tenkinti kultūrinius, socialinius, mokymosi, 
informacinius poreikius.

Lietuvos akademinių bibliotekų tinkle (LABT) 
skaitytojams suteikiama prieiga prie daugiau nei 
4,3 mln. leidinių bibliografinių įrašų. Ataskaitiniais 
metais bibliotekos elektroninis katalogas buvo 
papildytas beveik 6,5 tūkst. bibliografinių įrašų ir 
beveik 2,1 tūkst. leidinių turinių ir viršelių vaizdais. 
Pagrindiniai bibliotekos kiekybiniai rodikliai pateikti 
6.1 lentelėje.

Biblioteka universitetui. Mokslo ir studijų pro
ceso aprūpinimas informaciniais šaltiniais, bib
liotekos fondo formavimas. 2020 m. duomenų 
bazių (toliau – DB) prenumeratai bei naujiems 

mokslo ir studijų leidiniams įsigyti išleista dau
giau nei 160 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į universi
teto padalinių pateiktas rekomendacijas, įsigyta 
573 pavad. (iš jų 36 pavad. elekt roninės) naujų 
knygų studijoms. Vidutiniškai viena spausdinta 
knyga kainavo 65 Eur, o neribotos prieigos elekt
roninė – 302 Eur. Ataskaitiniais metais už 32 pa
vadinimų DB prenumeratą buvo išleista daugiau 
nei 70 tūkst. Eur, tai yra 44 % leidiniams įsigyti 
skirtų lėšų. Ataskaitiniais metais bendruomenė 
turėjo nemokamą prieigą prie 21 terminuotos pri
eigos DB (daugiau kaip 4 mln. el. tezių ir disertaci
jų, 543 tūkst. el. knygų, 4,4 tūkst. mokslo žurnalų 
bei 64 tūkst. vaizdo įrašų, standartų, konferenci
jų ir įvairių statistinių duomenų). Siekiant mokslo 
ir studijų reikmėms atverti vartus į spausdintas, 
elektronines ir skaitmenines kolekcijas, informaty
viai aprašyti įsigytus elektroninius, skaitmeninius 
išteklius ir objektus, įdiegtas tarptautinis kata
logavimo standartas RDA (Resource Description 
and Access).

Iš viso 2020 m. universiteto bendruomenei buvo 
prieinama daugiau nei 551 tūkst. elektroninių ir 

6.1 lentelė. Bibliotekos kiekybiniai rodikliai

Veiklos sritis Iš viso 2020 m.

Bibliotekos leidinių fondas, pavadinimai / vienetai 96 409 / 412 418 

Bibliografinių įrašų skaičius, vienetai (skaitmeninti turinių, viršelių vaizdai) 301 700 (35 142)

Atviras fondas, vienetai 117 372

Gauta spausdintų leidinių per metus, pavadinimai / vienetai 856 / 2211

Nurašyta per metus, pavadinimai / vienetai 14 / 30 656

Elektroniniai ištekliai DB (el. žurnalai ), pavad. 29 094

Elektroniniai ištekliai DB (el. knygos, standartai), pavad. 425 777

Registruotų skaitytojų skaičius 9082

Apsilankymų skaičius, virtualių / fizinių 953 423 / 82 267

Darbo vietų skaičius lankytojams (kompiuterizuotų) 385 (53)

Informacinio raštingumo mokymų skaičius/ akad. val. / klausytojai 78 / 105 / 1050
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spausdintų dokumentų pavadinimų. Vartotojai 
įvairiais dokumentais per metus pasinaudojo dau
giau nei 2,5 mln. kartų (6.18 pav.). Dokumentų pa
naudos spartų augimą antrus metus iš eilės lėmė 
aktyvus elektroninių žurnalų straipsnių skaitomu
mas, kuris ataskaitiniais metais išaugo 40 % (iki 
1 764 111 atsisiuntimų). Augimą daugiausia  pa
skatino universiteto leidžiamų atvirosios prieigos 
mokslo žurnalų panauda, išaugusi iki daugiau nei 
1,3 mln. atsisiuntimų. Tarp prenumeruojamų el. žur
nalų DB populiariausios buvo Science Direct ir IEEE. 

Biblioteka mokslui. Mokslo produkcijos sistemini
mas, pasiekiamumo ir matomumo tarptautinėse 
duomenų bazėse didinimas. Lietuvos akademinės 
elektroninės bibliotekos informacinėje sistemoje 
(toliau – eLABa IS) yra sukaupta ir viešai prieigai 
pateikta 42 150 VILNIUS TECH mokslo ir studi
jų dokumentų ir / arba jų metaduomenų. Iš viso 
sistemoje yra užregistruota 38 154 VILNIUS TECH 
prieskyrą turinčių publikacijų įrašų, 3996 dakta
ro disertacijos bei magistro baigiamieji darbai. 

Ataskaitiniu laikotarpiu eLABa IS buvo užregis
truotas 1161 VILNIUS TECH darbas (1015 mokslo 
publikacijų, 23 daktaro disertacijos bei 123 ma
gistro darbai). 2020 m. iš eLABa PDB universite
to mokslininkai išsivedė 8153 publikacijų sąrašus 
atestacijoms, konkursams ir kt.

Daugelis nacionalinių ir tarptautinių mokslo verti
nimo sistemų yra paremtos recenzuojamų moksli
nės literatūros abstraktų ir citavimo DB Scopus ir 
Clarivate Analytics Web of Science (toliau – WoS) 
pateikiama informacija. 2020 m. VILNIUS TECH 
prieskyrą WoS DB turėjo 7711, o Scopus DB – 8982 
publikacijos. Ataskaitiniais metais WoS DB indek
suojamuose leidiniuose buvo paskelbtos 495, Sco
pus DB – 602 VILNIUS TECH autorių publikacijos 
(2019 m. atitinkamai 448 ir 497). Bendra tendencija 
išlieka ta pati – daugiau VILNIUS TECH autorių pub
likacijų yra indeksuojama Scopus DB dėl platesnės 
šios DB šaltinių aprėpties. Dauguma WoS DB indek
suojamų VILNIUS TECH publikacijų yra indeksuoja
mos ir Scopus DB. Siekiant universiteto publikacijų 

6.18 pav. Informacijos ištekliai ir jų panauda 2016–2020 m.
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bibliografinių metaduomenų tikslumo bei teisingo 
universiteto atspindėjimo pasauliniame kontekste, 
WoS bei Scopus DB buvo tikslinti publikacijų įrašai, 
koreguoti universiteto ir autorių profiliai.

Bendradarbiaujant su užsienio leidėjais į VIL
NIUS TECH institucinę talpyklą per metus įkel
ta 290 universiteto autorių užsienio žurnaluose 
paskelbtų mokslo publikacijų visų tekstų. Iš viso 
institucinėje talpykloje sukaupti 3947 dokumen
tai, metinis apsilankymų skaičius siekia beveik 
153 tūkst. kartų. 

Biblioteka studijoms. Paslaugos studijoms. 2020 
metais dėl pasaulinės pandemijos dalį studijų ir 
mokslo procesų vykdant nuotoliniu būdu, virtua
lių apsilankymų skaičius bibliotekoje išaugo 35 %. 
Per metus teikiamomis paslaugomis studentai ir 
mokslininkai pasinaudojo daugiau nei 1 mln. kar
tų (daugiau nei 953 tūkst. virtualių apsilankymų 
ir daugiau nei 82 tūkst. fizinių lankytojų). Siekiant 
užtikrinti kvalifikuotą ir efektyvų virtualų varto
tojų aptarnavimą, bibliotekos interneto puslapyje 
įdiegtas bendros leidinių paieškos elektroniniame 
kataloge langelis, įgyvendinta galimybė užsisakyti 
ir skolintis į namus skaityklose esančius leidinius, 
rezervuotis išduotus leidinius (vartotojų užsaky
mų eilių formavimas). Taip pat buvo virtualizuotas 
Centrinės bibliotekos atviro leidinių fondo žemėla
pis ir atsiskaitymo su biblioteka procesas baigus 
ar nutraukus studijas. 

Siekiant gerinti studijoms rekomenduojamos li
teratūros (modulio kortelių pagrindu) pasiekia
mumą ir matomumą studentams, ataskaitiniais 
metais elektroninių paslaugų sistemoje „Biblio
teka–Universitetas–Studentas“ (BUS) (http://
bus.vgtu.lt) atnaujinta ir papildyta informacija 
apie daugiau nei 30 tūkst. rekomenduojamų lei
dinių prieinamumo galimybes bibliotekoje ir už jos 
ribų visų studijų formų bei visų fakultetų stu
dentams. 2019–2020 m. m. buvo prieinama 97 % 
studijoms rekomenduojamų leidinių, iš kurių 70 % 
sudarė spausdinti leidiniai, prieinami universiteto 

bibliotekoje, 20 % – elektroniniai informaciniai šal
tiniai, prieinami institucijos ir prenumeruojamose 
DB. BUS paslaugų platformoje studentai galėjo 
ne tik surasti studijuojamo dalyko literatūros są
rašus, bet ir nuorodas į leidinio saugojimo vietą, 
el. išteklius, peržiūrėti leidinių viršelius bei turinius, 
skaityti dalį leidinio GoogleBooks sistemoje, susi
pažinti su naujausia temine literatūra.

Siekiant studentams išugdyti gebėjimus rasti, kri
tiškai vertinti ir tinkamai naudoti mokslinę infor
maciją rašto darbuose, organizuoti 78 mokslinės 
informacijos paieškos ir citavimo gerinimo moky
mai bei konsultacijos, bibliotekos teikiamų pas
laugų pristatymai, iš kurių 46 vykdyti tiesioginės 
transliacijos būdu, savarankiško mokymosi plat
formoje Moodle pateikta informacija 4 moduliuose 
ir 13 temų. Ataskaitiniais metais organizuotuose 
mokymuose dalyvavusių klausytojų padaugėjo iki 
daugiau nei 3,8 tūkst.

Informacijos sklaida. Informacija lietuvių ir anglų 
kalbomis apie bibliotekos teikiamas paslaugas, 
naujus informacinius išteklius, jų prieinamumo ga
limybes bei vykstančius renginius skelbiama įvai
riais komunikacijos kanalais: interneto svetainė
je, socialiniuose tinkluose (facebook, Instagram, 
Twitter, youtube), universiteto vidiniuose komu
nikacijos kanaluose, naujienlaiškiuose, siunčiama 
bendruomenei el. paštu. 2020 m. bibliotekos sve
tainėje pateikta 190 naujienų lietuvių kalba ir 112 – 
anglų kalba. 2020 m. bibliotekos interneto svetai
nė buvo aplankyta daugiau nei 65 tūkst. kartų, o 
pateikta informacija socialiniuose tinkluose buvo 
peržiūrėta beveik 97 tūkst. kartų. 

Prisidedant prie universiteto misijos ugdyti pilietiš
kai atsakingą, kūrybingą, kultūros vertybėms imlią 
asmenybę 2020 m. bibliotekoje buvo organizuoti 
26 renginiai (surengta 10 meno parodų Galerijoje A 
(4 iš jų virtualios), 12 teminių parodų (6 iš jų virtua
lios), susitikimai su prenumeruojamų DB atstovais). 
Biblio tekos darbuotojai skaitė pranešimus dvie
jose tarptautinėse konferencijose: nacionalinėje 

http://bus.vgtu.lt
http://bus.vgtu.lt
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konferencijoje „Švietimas ir ugdymas, jungiantis 
bendruomenes“ skaitytas pranešimas „Emotional 
Intelligence of Students in Higher Education, Stu
dents’ Academic Achievements and Satisfaction 
with Studies“ bei kasmetiniame tarptautiniame 
mokslo forume „Networking on sustainable secu
rity in dynamic environment“ skaitytas pranešimas 
„Education of emotional intelligence as a precondi
tion for professional wellbeing and safety“.

Leidyba

2020 m. VILNIUS TECH leidykla, tęsdama akade
minės leidybos tradicijas, leido mokslinę ir studijų 

literatūrą, daktaro disertacijas, informacines, pu
blicistines, reprezentacines knygas, mokslo peri
odikos žurnalus. Leidybinės veiklos principai grin
džiami siekiu leisti kokybišką akademinę literatūrą, 
atitinkančią universiteto poreikius. Leidykla ap
rūpina studijų procesą reikiama literatūra, plėto
ja savarankišką mokslo žurnalų leidybą, leidybos 
procesuose diegia šiuolaikiškas priemones. Visos 
leidyklos leidžiamos knygos ir moksliniai straips
niai yra recenzuojami. Visų knygų ir mokslo žurnalų 
straipsnių sutapties patikra atliekama naudojant 
iThenticateSimilarity Check įrankį. Leidykla savo 
veikloje vadovaujasi publikavimo etikos nuostatų 
skelbiamomis gairėmis ir remia etiškos leidybos 
principus

Knygų leidyba. 2020 m. leidykla išleido 8 vadovė
lius, 3 mokomąsias knygas, 2 monografijas, taip 
pat informacinių leidinių apie bakalauro ir magist
ro studijas VILNIUS TECH, publicistikos leidinių 
(6.19 pav.). Palyginti su 2019 m., 2020 m. išleistų 
knygų apimtis padidėjo nuo 116 iki 272 spaudos 
lankų, t. y. 156 spaudos lankais, vadinasi, leidiniai 
yra didesnės apimties (6.20 pav.). ypač daug dė
mesio skirta kokybiškiems knygų redagavimo, ma
ketavimo, dizaino ir spaudos darbams. Leidžiant 
knygas bendradarbiaujama su Valstybine lietu
vių kalbos komisija, popieriaus tiekimo įmonėmis, 
dalyvaujama seminaruose ir mokymuose įvairiais 
leidybos klausimais. Leidykla kartu su knygų au
toriais organizuoja knygų sutiktuves, dalyvau
ja knygų mugėse, kuriose pristato VILNIUS TECH 
leidinius, mezga ryšius su naujais potencialiais 
knygų platintojais. Leidyklos knygų galima įsigyti 
visuose Lietuvos akademiniuose knygynuose ir di
džiausiuose internetiniuose knygynuose (patogu
pirkti.lt, knygos.lt, vaga.lt). 

Elektroninė leidyba. Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas vykdo elektroninę leidybą diegdamas 
ir administruodamas įvairias pažangias sistemas. Vi
sos atvirosios prieigos knygos publikuojamas Dspa
ce talpykloje, visos elektroninės knygos – elekt
roninių knygų portale https://www.ebooks.vgtu.lt. 

6.19 pav. 2016–2020 m. knygų skaičius pagal pavadinimus

6.20 pav. 2016–2020 m. išleistų knygų apimtis spaudos 
lankais
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PrestaShop platformoje veikia elektroninė knygų 
parduotuvė https://www.leidykla.vgtu.lt. 2020 m. 
VILNIUS TECH elektroninių knygų portale https://
ebooks.vgtu.lt buvo publikuotos 664 knygos, por
talą per dieną aplanko 6658 unikalūs vartotojai. 
Visos portale esančios knygos yra laisvai prieina
mos universiteto bendruomenei VILNIUS TECH tin
kle arba per virtualų privatų tinklą (Virtual Privat 
Network) iš namų. Daug Lietuvos aukštojo mokslo 
institucijų bibliotekų metai iš metų prenumeruoja 
VILNIUS TECH išleistas elektronines knygas ir su
teikia savo studentams nemokamą prieigą prie jų. 
2020 m. sudaryta 21 sutartis, sudaranti galimybes 
skaityti elektronines knygas. 

VILNIUS TECH visą elektroninio formato turinį (žur
nalo straipsnį, el. knygą ir t. t.) registruoja tarptau
tinėje organizacijoje Crossref, taip turiniui sutei
kiamas skaitmeninis objekto identifikatorius DoI. 
Net pasikeitus turinio vietai elektroninėje erdvėje, 
vartotojas, sekdamas DoI, visada gali rasti užre
gistruotą turinį. VILNIUS TECH iki 2020 m. pabaigos 
užregistravo 10 464 žurnalų straipsnius, 2153 kon
ferencijų straipsnius, 1222 knygas.

Mokslo žurnalų leidyba. Vilniaus Gedimino techni
kos universitetas 2020 m. sėkmingai tęsė žurna
lų leidybos veiklą. Toliau siekta, kad VILNIUS TECH 
mokslo žurnalai atitiktų aukštus tarptautinius 
standartus, keliamus recenzuojamiems mokslo žur
nalams. 2020 m. Scopus duomenų bazė pasipildė 
vienu VILNIUS TECH leidžiamu žurnalu. VILNIUS TECH 
žurnalai indeksuojami tarptautinėse duomenų ba
zėse: Scopus (13 žurnalų), Clarivate Analytics Web 
of Science bazėse (10 žurnalų), taip pat kitose 
bazėse. Visi VILNIUS TECH mokslo žurnalai atitin
ka tarptautiniams pagrindiniams atvirosios priei
gos mokslo žurnalams keliamus reikalavimus ir yra 
įtraukti į atvirosios prieigos duomenų bazę DoAJ 
(angl. Directory of open Access Journals). Aštuoni 
mokslo žurnalai recenzavimo procesui atlikti nau
doja Scholarone manuscript žurnalų recenzavimo 
sistemą, kuri yra lyderė pasaulinėje rinkoje. Šiuo 
metu VILNIUS TECH mokslo žurnalams recenzuoti 

ir publikuoti naudoja open Journal System Version 
3.1.2.4, konferencijoms publikuoti – open Conferen
ce System.

2020 m. visi straipsniai skelbti pagal atvirosios 
prieigos (angl. open Access) modelį su kūrybinių 
bendrijų licencijomis CCBy 4.0. Tai reiškia, kad 
akademinė bendruomenė ir visi skaitytojai gali pa
siekti reikalingą naujausią mokslo ir studijų infor
maciją (mokslinius straipsnius, tyrimų duomenis ir 
pan.) greitai, laisvai ir nemokamai. Bet kas gali ko
pijuoti, platinti ar panaudoti šiuos straipsnius tuo 
atveju, jei yra tinkamai nurodyti autorius ir origi
nalus šaltinis. Tai didina autoriaus mokslinio darbo 
matomumą, o publikuota mokslinė informacija gali 
būti dažniau cituojama kituose mokslo darbuose.

Tam, kad būtų kuo tikslesni cituojamos literatū
ros sąrašai, tarptautinis plačiai paplitęs APA (angl. 
American Psychological Association) citavimo 
standartas iškart, kai tik kūrėjai pateikė atnaujini
mą, buvo atnaujintas ir VILNIUS TECH žurnaluose, 
tad nuo pat 2020 m. pradžios VILNIUS TECH laiky
tasi naujausios – septintos – versijos standarto.

2020 m. organizuoti vieno VILNIUS TECH leidžiamo 
žurnalo pavadinimo keitimo darbai, kad pasitin
kant 2021 metus žurnalas savo auditoriją pasiek
tų atsinaujinęs – su naujais ISSN ir eISSN kodais ir 
visa naujausia informacija žurnalo svetainėje.

2020 m. VILNIUS TECH žurnalai publikuoti nume
riais, tačiau, atsižvelgiant į šiuolaikinės mokslo 
komunikacijos poreikius, žurnalai laikėsi tęstinio 
pub likavimo modelio (angl. Continuous): straipsniai 
publikuojami iš karto, kai parengiami, nelaukiant, kol 
bus sukomplektuotas visas numeris. 2020 m. kaip 
Article in Press apdoroti 96 straipsniai (1893 psl., 
177,5 sp. lanko). Vėliau straipsniai perkeliami į re
guliariuosius numerius. 2020 m. 15os leidžiamų 
mokslo žurnalų apimtis sudarė 911,42 spaudos lan
ko, t. y. 116 sp. lankų daugiau nei 2019 m. (6.21 pav.).

VILNIUS TECH dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių 
asociacijų bei organizacijų – CrossRef, atvirosios 

https://www.leidykla.vgtu.lt
https://ebooks.vgtu.lt
https://ebooks.vgtu.lt
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2020 m. į DVIS buvo įkelta daugiau nei 54 tūkst. 
dokumentų. Jų rūšys ir kiekiai per pirmuosius dve
jus DVIS naudojimo metus pateikti 6.22 pav.

Perėjimas į nuotolines studijas bei darbą iškėlė 
visą virtinę naujų informacinio palaikymo, aprū
pinimo IT priemonėmis bei resursais, darbuotojų 
apmokymo naudotis tomis priemonėmis uždavi
nių. Buvo skubiai įsigyta nešiojamųjų kompiute
rių, papildomos garso ir vaizdo įrangos staciona
riems kompiuteriams. Informacinių technologijų 
ir sistemų centras (ITSC) pritaikė universiteto IT 
infrastruktūrą nuotoliniu būdu saugiai jungtis ne 
tik prie informacinių sistemų naudojant įprastą 
virtualaus privataus tinklo (VPN) technologiją, 
bet ir įdiegė specialų Remote Desktop Gateway 
(RDG) serverį, kuris leido ir be VPN saugiai jung
tis iš namų tiesiogiai prie savo stacionarių darbo 
vietų kompiuterių ir naudotis tokiu pačiu kompiu
terinės darbo vietos funkcionalumu kaip ir darbo 
vietoje.

Vykdant studijų procesų skaitmenizavimą, už
baigtas automatizuotas tvarkaraščių rengimas 
iš krūvių ir modulių kortelių, sukurti skaitmeniniai 
bibliotekos knygų lentynų planai, išplėstas studijų 
programų turinio atvaizdavimas universiteto tink
lalapyje Erasmus+ studentams siūlomomis studijų 
programomis.

Sukurtas skaitmeninis studentų atsiskaitymo 
baigus ar nutraukus studijas lapelis. Reikalingi 
duomenys automatizuotai surenkami iš esamų 
informacinių sistemų ir registrų. Sukurta darbuo
tojų išvykų į stažuotes paraiškų valdymo sistema, 
dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo registras, at
naujintas pedagoginio personalo kintamosios dar
bo užmokesčio dalies (KDUD) skaičiavimas pagal 
naujai patvirtintą metodiką.

Mokslinės veiklos administravimo procesams 
skaitmenizuoti buvo toliau vystoma mokslinių 
konferencijų organizavimo informacinė sistema, 
sukurtas rengiamų konferencijų interneto svetai
nių turinio valdymo įrankis, sudarantis galimybes 

6.21 pav. 2016–2020 m. publikuotų mokslo žurnalų 
apimtis spaudos lankais

prieigos mokslinių leidėjų asociacijos open Access 
Scholarly Publishers Association (oASPA), mokslo ir 
profesinės literatūros leidėjų asociacijos Asso cia tion 
of Learned & Professional Society (ALPSP), Lietu
vos akademinių leidyklų asociacijos (LALA), Lietuvos 
mokslo periodikos asociacijos (LMPA) – veiklose.

2020 m. lapkričio mėn. Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto tarybos nutarimu leidykla „Technika“ 
buvo prijungta prie bibliotekos. Padalinių struktū
ros keitimu siekiama tobulinti VILNIUS TECH leidy
bos veiklos efektyvumą, išlaikant aukštus mokslo 
ir mokomosios literatūros leidybos standartus.

Informacinis palaikymas ir plėtra

Vyraujanti informacinio palaikymo ir plėtros kryp
tis 2020aisiais, kaip ir ankstesniais metais, buvo 
visų universiteto veiklų – studijų, mokslo ir admi
nistravimo procesų – skaitmeninimas. Toliau buvo 
tęsiama dokumentų ir procesų valdymo infor
macinės sistemos (DVIS) plėtra, skaitmenizuoti 
ir į DVIS perkelti dauguma universiteto valdymo 
bei administravimo procesų. Karantino sąlygomis 
DVIS tapo vienu svarbiausių įrankių, leidusių nau
doti elektroninius dokumentus ir sėkmingai tęsti 
universiteto administracinę bei kitas veiklas.
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6.22 pav. DVIS dokumentų kiekiai

skaitmeninėje erdvėje administruoti konferencijų 
rengimo procesus.

Universiteto administravimui efektyvinti, be jau 
minėtos dokumentų valdymo sistemos plėtros, 
buvo patobulintos ir ištestuotos duomenų ana
litikos bei universiteto ir fakultetų strateginių 
veiklos planų vykdymo rodiklių skaičiavimo bei 
atvaizdavimo sistemos.

Kartu su informacinių sistemų vystymo darbais 
buvo vykdomi ir jau naudojamų sistemų priežiū
ros darbai, kuriems užsakymus teikė įvairioms 
universiteto veikloms atstovaujantys padaliniai. 
Šių darbų pasiskirstymas pagal veiklas pateikia
mas 6.23 pav.

6.23 pav. Informacinių sistemų priežiūros darbų  
pasi skirstymas pagal veiklos sritis
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Kokybiškas IT paslaugų teikimas neatsiejamas 
nuo veiksmingos IT pagalbos. 2020 m. į IT pagal
bos tarnybą universiteto studentai bei darbuo
tojai kreipėsi apie 7800 kartų. Tai 2500 kreipinių 
daugiau nei 2019 m. Šį padidėjimą sudarė kreipi
niai, susiję su nuotolinėmis studijomis ir nuotoliniu 
darbu, platesniu dokumentų valdymo informa
cinės sistemos bei el. pašto naudojimu. Kreipinių 
pasiskirstymas pagal IT paslaugų grupes pateik
tas 6.24 pav.

Nors karantino sąlygos neleido iki galo naudotis 
kompiuterių klasėmis, tačiau operatyviai sukur
tos naujos bei patobulintos esamos nuotolinio 
prisijungimo priemonės įgalino ne tik nemažinti, 
bet ir padidinti programinės įrangos naudojimo 
mastą tiek studijų procese, tiek mokslo tiriamo
joje veikloje. Pavyzdžiui, MatLab/Simulink pro
gramų paketo naudojimo apimtis 2020 m. spa
lio–gruodžio mėnesiais išaugo 1,8 karto, AutoCad/
Inventor – 1,9 karto, lyginant su tuo pačiu 2019 m. 
laikotarpiu.

Dešimties populiariausių studijų procesui bei 
mokslo tiriamajai veiklai skirtų programų paketų 
naudojimo intensyvumas (vidutinė suminė progra
mos veikimo trukmė vieno procesoriaus valando
mis per darbo dieną) pateiktas 6.25 pav. 

Iš viso 2020 m. buvo įsigyta naujos programinės 
įrangos ar pratęstas jau turimų licencijų galioji
mas už 347 tūkst. Eurų, arba 28 tūkst. eurų dau
giau nei 2019 m.

Taip pat buvo atnaujinamos ir kompiuterinės dar
bo vietos (įsigyta per 400 kompiuterių, iš jų 180 
kompiuterių klasėms) bei kita kompiuterinė ir or
ganizacinė įranga. Iš viso 2020 m. IT programinei 
bei techninei įrangai ir paslaugoms buvo išleista 
apie 1 mln. eurų.

2020 m. buvo toliau plėtojamos kompiuterinės 
debesų technologijos, jas plačiau integruojant į 
skait menizuojamus universiteto veiklų procesus 
bei virtualizuojant IT išteklius ir teikiamas paslau
gas. Kokybiniai universiteto IT išteklių parametrai 
pateikti ataskaitos statistinėje dalyje.

Universiteto veiklų skaitmeninimas, perkeliant į 
skaitmeninę erdvę vis daugiau duomenų bei pro
cesų, kelia aukštus reikalavimus jų kibernetinei 
saugai. 2020 m. užbaigtas administracijos darbo 
kompiuterių pertvarkymas šifruoti visus jų laikme
nose esamus duomenis, įdiegta tinklo funkciona
vimo ir anomalijų aptikimo stebėjimo 24/7 režimu 
sistema, vykdomi kibernetinio saugumo mokymai 
darbuotojams. VILNIUS TECH IT specialistai parodė 
turimą aukštą kvalifikaciją sėkmingai dalyvaudami 
Lietuvos nacionalinio kibernetinės saugos centro 
prie LR krašto apsaugos ministerijos organizuoto
se dviejose Kibernetinio skydo pratybose.

VILNIUS TECH aktyviai dalyvauja bendruose Lietu
vos aukštųjų mokyklų IT projektuose, yra vienas iš 
šešių Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tink
lo LITNET techninių centrų bei Lietuvos mokslo, 

6.24 pav. IT pagalbos kreipinių pasiskirstymas pagal 
paslaugų grupes
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6.25 pav. Populiariausios programinės įrangos naudojimo intensyvumas

studijų, veiklos ir procesų valdymo informacinės 
sistemos EDINA konsorciumo administruojanti ins
titucija.

VILNIUS TECH kryptingai juda skaitmenizacijos ir 
IT inovacijų keliu, skatinančiu teigiamus pokyčius 
visose universiteto veiklose. Tai numatyta ir uni
versiteto senato 2020 m. birželio 23 d. patvirtinto
se Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2021–
2023 metų informacinių technologijų strategijos 
gairėse, kurių pagrindiniai tikslai yra:

	■ Skatinti universiteto skaitmeninę pažangą ir au
gimą, didinti jo vaidmenį skaitmeninėje visuome
nėje – kurti, diegti ir taikyti naujausius IT spren
dimus.

	■ Pozicionuoti IT sprendimus kaip kertinį bet kurio 
veiklos proceso ir pokyčių elementą, atveriantį 
naujas galimybes universiteto vystymuisi ir pa
žangai.

	■ Ugdyti universiteto bendruomenės kompetenci
jas ir poreikį naudotis pažangiausiais IT sprendi
mais, akcentuoti skaitmeninimo naudos ir povei
kio aplinkai svarbą.

	■ Kurti ir veikti valstybės bei miesto skaitmeninę 
raidą.

	■ 2021 m. VILNIUS TECH veiklų procesų informaci
nis palaikymas ir plėtra bus nukreipti į šių tikslų 
įgyvendinimą.



7. Suvestiniai 2020 m. 
veiklos duomenys
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Aukštosios mokyklos metinė veiklos ataskaita kiekvienais metais skelbiama aukštosios mokyklos interneto 
svetainėje. Aukštosios mokyklos metinėje veiklos ataskaitoje turi būti nurodyti šie duomenys: 

1. Studentų, dėstytojų, mokslo ir administracijos darbuotojų, tarp jų ir atvykstančių iš užsienio, skaičius.

2. Aukštosios mokyklos dėstytojų, mokslo ir administracijos darbuotojų sudėtis ir kvalifikacija.

3. Absolventų skaičius. 

4. Pagal studijų programas įsidarbinusių absolventų skaičius. 

5. Studijų programų skaičius. 

6. Aukštosios mokyklos lėšos, tenkančias vienam studentui. 

7. Aukštajai mokyklai skiriamos valstybės biudžeto lėšos, tarp jų Europos Sąjungos paramos lėšos, ir jų 
panaudojimas. 

8. Aukštosios mokyklos bendras patalpų plotas, tenkantis vienam studentui. 

9. Atliekamų mokslinių, taikomųjų tyrimų (mokslinės veiklos), profesionalaus meno veiklos aprėptis.

7.1 lentelė. Suvestiniai duomenys

Duomenų kategorija Reikšmė, 2020 m.

Studentų skaičius 8540

Užsienio studentų, siekiančių laipsnio, skaičius 611

Studentų, išvykusių pagal mainų programas, skaičius 461

Dėstytojų, tarp jų ir atvykstančių iš užsienio, skaičius 868

Mokslo darbuotojų, tarp jų ir atvykstančių iš užsienio, 
skaičius

225

Administracijos ir kitų darbuotojų, tarp jų ir  
atvykstančių iš užsienio, skaičius

833

Aukštosios mokyklos dėstytojų, mokslo ir  
administracijos darbuotojų sudėtis ir kvalifikacija

Žr. 7.2 lentelę

Absolventų skaičius 1840

Pagal studijų programas įsidarbinusių absolventų 
skaičius

Lietuvoje nėra prieinamų duomenų apie absolventų įsi
darbinamumą pagal studijų programas, todėl pateikia
mi viešai prieinami 2018 m. VILNIUS TECH absolventų 
duomenys.
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Duomenų kategorija Reikšmė, 2020 m.

Samdomą aukštos kvalifikacijos darbą* 12 mėn. po bai
gimo turi:
– Inžinerijos studijų krypčių grupė – 68 proc.
– Informatikos studijų krypčių grupė – 77 proc.
– Matematikos mokslai – 100 proc.
– Socialiniai mokslai – 57 proc.
– Technologijų mokslai – 55 proc.
– Verslo ir viešoji vadyba – 62 proc.
– Menai – 51 proc.

Užimtumo tarnybos pateikiamais duomenimis, 98,5 % 
VILNIUS TECH absolventų (baigusių studijas 2019 m.) 
buvo įsidarbinę 6 mėn. po studijų baigimo.

Studijų programų skaičius 106

Aukštosios mokyklos lėšos, tenkančias vienam  
studentui

6,47 tūkst. Eur

Aukštajai mokyklai skiriamos valstybės biudžeto lėšos, 
tarp jų Europos Sąjungos paramos lėšos, ir jų  
panaudojimas

40 587,8 tūkst. Eur

Gautas biudžetas, skirtas studentų ir dėstytojų  
mobilumui

1,7 mln. Eur

Aukštosios mokyklos bendras patalpų plotas,  
tenkantis vienam studentui

15,69

Atliekamų mokslinių, taikomųjų tyrimų (mokslinės  
veiklos), profesionalaus meno veiklos aprėptis

Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir ekspe
rimentinės plėtros vertinimo suminiai įverčiai mokslų 
srityse:
– humanitarinių – 3,6;
– socialinių – 3,5;
– fizinių – 2,0;
– technologijos – 3,4.

Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų 
moks linių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno 
veiklos vertinimo formaliojo vertinimo įverčiai mokslų 
srityse (įverčiai institucijoms, kurių srities mokslininkų 
visos darbo dienos atitikmuo buvo lygus arba didesnis 
už penkis):
– technologijos – 76,32 (76,32);
– socialinių – 100,0 (100,0);
– gamtos – 100,0 (100,0);
– humanitarinių – 73,34 (73,34);
– meno – 51,32.

7.1 lentelės pabaiga

* Aukštos kvalifikacijos darbas – samdomo darbuotojo, kurio užimama profesija tiriamuoju laikotarpiu priskiriama 0–3 pagrindinėms 
Lietuvos profesijų klasifikatoriaus grupėms priskiriamose profesijose, darbas. Daugumai šių profesijų grupių reikia turėti aukštąjį išsi
lavinimą arba didelę darbo patirtį.
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7.2 lentelė. Aukštosios mokyklos dėstytojų, mokslo ir administracijos darbuotojų sudėtis ir kvalifikacija

Sudėtis

Pavadinimas Etatų skaičius

Dėstytojai 593,09

Mokslo darbuotojai 124,18

Administracija 159,33

Kiti darbuotojai 538,84

Iš viso 1415,24

Dėstytojų kvalifikacija

Pareigos Užimtų etatų skaičius Iš jų turintys mokslo laipsnį

Profesoriai 105,74 103,49

Profesoriai partneriai 2,95 2,95

Docentai 235,35 227,1

Docentai partneriai 5 2,55

Lektoriai 228,9 83,25

Asistentai 15,15 1,4

Iš viso 593,09 420,74

Mokslo darbuotojų kvalifikacija

Pareigos Užimtų etatų skaičius Iš jų turintys mokslo laipsnį

Vyriausieji mokslo darbuotojai 37,34 37,34

Vyresnieji mokslo darbuotojai 44,13 44,13

Mokslo darbuotojai 22,26 22,04

Jaunesnieji mokslo darbuotojai 20,45 1,81

Iš viso 124,18 105,32
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7.3 lentelė. VILNIUS TECH valdomo ilgalaikio turto panaudojimo vertinimo kriterijai, rodikliai ir 2020 m. pasiektos reikšmės 
(vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V619 patvirtintais Valstybinių aukštųjų 
mokyklų pagal patikėjimo sutartį valdomo ilgalaikio turto panaudojimo vertinimo kriterijais ir rodikliais)

Eil.  
Nr.

Vertinimo kriterijus Rodiklio ribinė reikšmė
VILNIUS TECH  

2020 m. pasiekta 
reikšmė

1.
Patalpų plotas, tenkantis vienam studentui 
pagal studijų sritis (be bendrabučių ploto)

Humanitariniai mokslai (H) – 7 11,51

Socialiniai mokslai (S) – 7 7,77

fiziniai mokslai (f) – 12 12,47

Biomedicinos mokslai (B) – 12 –

Technologijos mokslai (T) – 12 13,15

Menai (M) – 18 16,91

2.
Bendrabučių projektinis vietų skaičius palygi
namas su gyvenančių studentų skaičiumi

80–100 % 76,25 %

3.
Pagal paskirtis naudojamas valstybės  
nekilnojamasis turtas, lyginant su  
bendru plotu (be bendrabučių)

Praktinių užsiėmimų ir auditorijų  
patalpos (ne mažiau kaip 30 %)

49,32 %

Administracinės patalpos (iki 10 %) 3,01 %

Bendrojo naudojimo ir techninės  
paskirties patalpos (iki 40 %)

22,71 %

Mokslinių tyrimų (taikomųjų  
mokslinių tyrimų) patalpos  
(ne mažiau kaip 20 %)

24,96 %

4.
Panaudos pagrindais perduoto ploto  
santykis su bendru plotu, %

Iki 3 % 1,70 %

5. Išnuomoto ploto santykis su bendru plotu, % Iki 4 % 1,03 %

6.
Nenaudojamo funkcijoms vykdyti ploto  
santykis su bendru plotu, %

Iki 2 % 2,73 %

7.
Nekilnojamojo turto (naudojamo nuolat)  
išlaikymo sąnaudos (be bendrabučių)

Iki 32,40 Eur / kv. m 22,47

8.
Nekilnojamojo turto (naudojamo iki 10 mėn.) 
išlaikymo sąnaudos (be bendrabučių)

Iki 18,00 Eur / kv. m 15,34



857 .  S U V E S T I N I A I  2 0 2 0  M .  V E I K L o S  D U o M E N yS

7.4 lentelė. VILNIUS TECH nekilnojamojo turto valdymo strategijos įgyvendinimo 2020 m. rezultatai

Eil. Nr. Duomenų kategorija
VILNIUS TECH  

2020 m. pasiekta  
reikšmė

1. Valdomų pastatų bendras patalpų plotas, kv. m 133 964,92

1.1. Patikėjimo teise valdomų pastatų plotas, kv. m 110 246,06

1.1.1.
Patikėjimo teise valdomų pastatų ploto pokytis (sumažėjimas / padidėjimas),  
kv. m per 2020 m.* 

1115,76

1.2. Nuosavybės teise valdomų pastatų plotas, kv. m 23 718,86

1.2.1. Nuosavybės teise valdomų pastatų ploto pokytis (sumažėjimas), kv. m per 2020 m.** 3763,14

2. Veiklai nenaudojamas pastatų plotas, kv. m 3662,47

2.1. Išnuomotas pastatų plotas, kv. m 1383,99

2.2. Panaudos pagrindais perduotas pastatų plotas, kv. m 2278,48

2.3. Avarinės būklės pastatų plotas, kv. m 0,00

3. Studentų skaičius 8540

4. Darbuotojų skaičius 1595

5.
Bendras patalpų plotas, tenkantis vienam studentui, kv. m / asm.  
(ne mažiau kaip 10,70 kv. m / asm.)

15,69

6.
Bendras patalpų plotas, tenkantis vienam darbuotojui ir studentui, kv. m/ asm.  
(ne mažiau kaip 12,11 kv. m)

13,22

7.
Kabinetinis patalpų plotas, tenkantis vienam darbuotojui, kv. m / asm.  
(ne mažiau kaip 8,60 kv. m)

11,96

8.
Panaudos pagrindais perduoto patalpų ploto santykis su bendru patalpų plotu  
(ne daugiau kaip 2,27 %)

1,70

9. Išnuomoto patalpų ploto santykis su bendru patalpų plotu (ne daugiau kaip 0,89 %) 1,03

10.
Mokslo ir studijų paskirčiai skirto patalpų ploto santykis su bendru patalpų plotu  
(ne mažiau kaip 74,45 %)

73,93

11.
Bendros išlaikymo sąnaudos, tenkančios 1 kv. m bendro patalpų ploto,  
Eur / kv. m / m. (ne daugiau kaip 21 Eur / kv. m / m.)

19,41

12.
Paprastojo remonto sąnaudos, tenkančios 1 kv. m bendro patalpų ploto,  
Eur / kv. m / m. 

3,09

*  Plotas sumažėjo (1227,76 kv. m) nugriovus pastatą Linkmenų g. 28, Vilniuje; plotas padidėjo (112 kv. m) perėmus naudoti patikėjimo 
teise pastatus iš Lietuvos sporto centro Plytinės g. 27, Vilniuje.

**  Plotas sumažėjo (3763,14 kv. m) pardavus šiuos pastatus: Utenos r. sav., Saldutiškio sen., Kirdeikių k., S. Gimžausko g. 2E; Pervalkos g. 
37, Neringa; Rodūnios kelias 30, Vilnius; Rodūnios kelias 32101, Vilnius; Kėdainių g. 6, Vilnius; Linkmenų g. 28, Vilnius; Bistryčios g. 9, 
Vilnius; Darbininkų g. 21A, Vilnius.
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