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Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH) – 
prestižinis Europos technikos universitetas. Būdamas 
patrauklus ne tik Lietuvos, bet ir užsienio studentams, 
dėstytojams bei mokslininkams, VILNIUS TECH yra 
reikšmingas Lietuvos valstybės pažangai bei raidai. Mūsų 
turimą inžinerijos ir technologijų patirtį atspindi Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto trumpinys – VILNIUS 
TECH. Jis apibendrina intensyvų technologijų taikymą 
universiteto gyvenime, nuolat augantį technologijų 
poreikį ir jų transformuojančią bei įgalinančią svarbą  
moksle, versle, kasdieniame kiekvieno žmogaus gyvenime 
ir visuomenės veikloje. Būtent technologijos tampa 
esminiu rytojaus pasaulio kūrybos įrankiu, padedančiu 
peržengti bet kokias ribas ar sienas. 
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Pasaulis sparčiai keičiasi, kartu su juo keičiamės ir mes. 
Universiteto poreikį keistis skatina Europoje bei visame 
pasaulyje vyraujančios tendencijos: sparti technologijų 
plėtra ir skaitmeninė transformacija, žaliasis kursas, 
pramonės revoliucija. Pasauliniai iššūkiai – klimato kaita, 
ekonominis nestabilumas bei pandemija – ne vien kelia 
grėsmes, bet yra ir unikali galimybė ieškoti pažangiausių 
technologinių sprendimų, reaguoti sparčiai ir efektyviai, 
galvoti apie ilgalaikę perspektyvą.

Susidurti su iššūkiais ir pokyčiais VILNIUS TECH yra 
pasirengęs dėl savo stiprybių, kurios padeda 
universitetui siekti naujų aukštumų. Universitetas imasi 
atsakomybės kurti naujus sprendimus aktualiems 
pasaulio iššūkiams įveikti.
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Pagrindinės VILNIUS TECH stiprybės, 
padedančios siekti pokyčių:

gebėjimas numatyti naujus iššūkius, 
visuomenės bei verslo poreikius ir greitai į 
juos reaguoti;

stipri, į taikomuosius inžinerinius mokslus ir 
technologijomis paremtas studijas orientuota 
akademinė bendruomenė;

unikalios, strategiškai svarbios Lietuvai ir 
pasauliui studijos; 

motyvuoti, veržlūs, gebantys kurti studentai;

bendradarbiavimas su sparčiai Lietuvoje 
augančiais inovatyviais verslais ir jaunomis 
technologinėmis įmonėmis;

tvirtas ryšys su Vilniaus miestu, kaip 
pagrindine mūsų eksperimentų ir naujausių 
sumanių sprendimų testavimo vieta;

išplėtoti tarptautiniai ryšiai ir efektyvi 
tinklaveika;

stiprūs mokslo centrai, taikomųjų mokslų 
institutai ir laboratorijos, šiuolaikinė 
mokslinių tyrimų ir studijų infrastruktūra; 

glaudūs santykiai su Lietuvos mokyklomis 
vystant VILNIUS TECH klasių tinklą ir kitas 
STEAM (gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos, menų ir matematikos) veiklas;

verslo pasitikėjimas universitetu ir jo 
absolventais;

gebėjimas atpažinti trumpalaikes ir 
orientuotis į ilgalaikes tendencijas 
formuojant studijų portfelį ir mokslinių 
tyrimų spektrą.
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2021-ieji – naujo VILNIUS TECH pokyčių etapo pradžia. 
Studijų ir mokslo kokybės gerinimas, veiksmingi 
sprendimai partneriams bei teigiamas poveikis visuomenei 
yra tai, ko siekia VILNIUS TECH. Ši 2021–2030 metų 
strategija pristato VILNIUS TECH ateities viziją.

Esame tikri, kad kiekvienas pokytis yra įgyvendinamas tik 
žmonių dėka. Bendruomenė – universiteto pamatas. Tai 
asmenybės, kurios, būdamos skirtingų pažiūrų, amžiaus 
bei išsilavinimo, mažais ir dideliais žingsniais kartu siekia, 
kad VILNIUS TECH taptų atvira, augančia, į ateitį 
orientuota ekosistema, jungiančia mokslą, verslą ir 
globalią visuomenę. 

Atėjo laikas pradėti naują ieškojimų ir atradimų kelionę. 
Kviečiu prie jos prisijungti ir kartu siekti aukštumų. 
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Kuriantis

VILNIUS TECH įkvepia ir ugdo talentus: pilietiškas, 
atsakingas, kūrybingas ir konkurencingas asmenybes, 
gebančias keistis ir keisti aplinką, telkti plačią universiteto 
bendruomenę, veikti siekiant visuomenės ekonomikos, 
kultūros, socialinės gerovės ir technologijų pažangos.

Universiteto vizija 2030-iesiems: VILNIUS TECH – prestižinis 

ir tarptautiškas Europos technikos universitetas, 
išsiskiriantis studijų ir mokslo kokybe, reikšmingu poveikiu 
individui, bendruomenei ir visuomenei.

Įgyvendindami universiteto misiją ir siekdami vizijos 
vadovaujamės vertybėmis, kurios užkoduotos VILNIUS 
TECH DNR ir atsiskleidžia per universiteto veiklas.

rytojui

VILNIUS TECH
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Tvarumas

Jungumas Inovatyvumas

Kūrybiškumas

Atvirumas

Esame universitetas be sienų, kuriam svarbus 
bendradarbiavimas ir tinklaveika su partneriais visame 
pasaulyje, veiklos skaidrumas, kiekvieno asmens 
individualumo ir išskirtinumo priėmimas, galimybė išsakyti 
savo idėjas ir būti išgirstam. Esame atviri pasauliui ir 
naujoms patirtims.

Nuolat ieškome tobulesnių technologinių sprendimų, kurie 
prisidėtų prie pasaulio pažangos kurdami pridėtinę vertę 
naujose ar sparčiai kintančiose aplinkose.
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Šios vertybės yra puoselėjamos VILNIUS TECH 
bendruomenėje ir perduodamos mūsų partneriams:

Mums tai – tausojantis požiūris į gamtos išteklius ir 
aplinką, ilgalaikio ekonominės gerovės pagrindo 
sudarymas ir į ateitį orientuotos, darnios visuomenės 
kūrimas. Tai visapusiškas aplinkos ir visuomenės poreikių 
iškėlimas prieš savuosius, savo veiksmų vertinimas ne tik 
iš šiandienos, bet ir iš ateities perspektyvos.

Apibrėžiame tai kaip skirtingų technologijų, disciplinų, 
visuomenės grupių ir sprendimų taikymo sinergiją, 
nuolatinį siekį bendradarbiauti ir rasti bendrų sąlyčio 
taškų, visaverčio įsitraukimo skatinimą, įvairialypės ir 
daugiakultūrės aplinkos kūrimą.

Pasižymime drąsa eksperimentuoti, nestandartiškai mąstyti, 
ieškoti naujų unikalių galimybių bet kurioje situacijoje, kurti 
sprendimus dabarties bei ateities iššūkiams įveikti, todėl 
VILNIUS TECH puoselėjame techninių kūrėjų (angl. maker ) – 
kuriančių rytojui – kultūrą. 

maker



Kiekvienas besimokantysis konstruoja savo 
mokymosi patirtį

Kiekvienas partneris gauna žiniomis pagrįstą 
pažangų sprendimą

Kiekvienas alumnas kuria vertę visuomenei

Tarptautinis traukos centras talentams, verslui, 
visuomenei
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P - 01 VILNIUS TECH viziją įgyvendinsime 
siekdami šių AUKŠTUMŲ:



Esame šią strategiją įgyvendinanti jėga, stiprūs tik 
veikdami kartu. VILNIUS TECH bendruomenė telkia visus 
universitete besimokančius ir dirbančius asmenis: 
studentus, dėstytojus, mokslininkus, neakademinį 
personalą bei visus žmones, įmones ir organizacijas, 
prisidedančius prie universiteto gerovės (alumnus, 
socialinius ir verslo partnerius).

Kasdien siekiame būti stipri, sveika, sutelkta ir vienas kito 
pasitikėjimu paremta bendruomenė, kurios nariai 

didžiuojasi būdami jos dalimi ir jaučiasi universiteto 
pokyčių šeimininkais. Strategiją įgyvendiname gerbdami ir 
puoselėdami: 

Bendrakūrą, kurią suprantame kaip bendros vertės kūrimą 
visus jungiančiame kūrybiniame bendradarbiavimo 
procese įveiklinant bendruomenės narių žinias, gebėjimus 
ir patirtį.

Sveikatingumą ir gerovę, kurie mums reiškia harmoningos, 
tvarios ir sveikatą tausojančios darbo aplinkos kūrimą, 
rūpinimąsi kiekvienu bendruomenės nariu.

Laisvę būti savimi – įvairovės, saviraiškos skatinimą ir lygių 
galimybių užtikrinimą.

Dialogo kultūrą – laisvę dalytis idėjomis, pagarbą, 
įsiklausymą, empatiją, susitarimą ir bendrų sprendimų 
paiešką.

Mūsų bendruomenės sutelktumas yra esminė universiteto 
2021–2030 metų strategijoje apibrėžtų AUKŠTUMŲ 
įgyvendinimo sąlyga. Tik kartu galime užtikrinti kokybišką, 
efektyvų ir teigiamą poveikį kiekvienam bendruomenės 
nariui ir visuomenei. 
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VILNIUS TECH bendruomenė



Tvarumas

Individui Bendruomenei Visuomenei

M
es

Vertybės
Aukštum

os

Bendruomenė

Jungumas Atvirumas

Inovatyvumas

Kiekvienas 
alumnas kuria 
vertę visuomenei

Tarptautinis 
traukos centras 
talentams, 
verslui, 
visuomenei

Kiekvienas 
besimokantysis 
konstruoja savo 
mokymosi 
patirtį

Kiekvienas 
partneris gauna 
žiniomis pagrįstą 
pažangų 
sprendimą

Poveikis

Kūrybiškumas



Mūsų studentai – tai kiekvienas besimokantysis, 
pasirinkęs VILNIUS TECH kaip žinių įgijimo vietą. Jiems 
sudarome sąlygas tapti kūrybingais, kritinio mąstymo 
įgūdžių turinčiais, problemas sprendžiančiais, 
pokyčius valdančiais, atsakingais, atvirais ir visą 
gyvenimą mokytis pasirengusiais lyderiais. VILNIUS 
TECH žvelgia į studijų procesą kaip į besimokančiojo 
patirčių etapą, kuriame universitetas užtikrina 
visapusišką pagalbą.

Aukštuma: 
Kiekvienas besimokantysis 
konstruoja savo mokymosi 

patirtį 
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VILNIUS TECH – talentų atradimo vieta, kurioje kiekvienas 
atskleidžia savo stipriąsias savybes ir gali jas vystyti. 
Studentai turi galimybę kurti savo patirtį dalyvaudami į 
karjerą orientuoto studijų turinio paieškoje, verslo poreikius 
atliepiančiuose moksliniuose tyrimuose ir partneryste 
grįstose praktikose. Šioje patirčių kelionėje dėstytojai 
tampa vedliais bei patarėjais, padedančiais studentams 
pažinti savo stiprybes ir jas auginti. 

Studijų programos kuriamos rytojui, atliepiant universiteto 
inovatyvią poziciją ir pokyčių potencialą. 

Greta pagrindinių specialiųjų kompetencijų įtraukiami 
perkeliamąsias kompetencijas ugdantys studijų dalykai. 
Ypatingas dėmesys skiriamas tvarios visuomenės 
vystymosi sampratai, skaitmeninėms, komunikacinėms, 
verslo ir lyderystės kompetencijoms ugdyti. Siekiame, kad 
studentai būtų pasirengę kryptingai valdyti ne tik savo 
mokymosi patirtis, bet ir išmoktų nuolat mokytis ir kurti.

Ieškome novatoriškų studijų organizavimo būdų siekdami 
suteikti studentams mokslu pagrįstų žinių, sprendimų 
paieškomis paremtą praktiką ir galimybę kurti. Studentų 
„nesėkmes“ vertiname kaip teigiamą mokymosi patirtį, 
sudarančią sąlygas re�eksijai ir tobulėjimui. 

VILNIUS TECH studijos yra orientuotos į studentą ir 
grindžiamos bendradarbiavimo principu, kai kiekvienas 
tampa atsakingas už savo pasiekimus ir sėkmę. 



Besimokantieji yra lydimi studijų kelionėje, universitetas 
padeda iš anksto numatyti galimus pavojus ir suteikia 
paramą. Universiteto dėstytojai bei mokslininkai yra nuolat 
skatinami būti naujovių iniciatoriais ir kūrėjais.

Esame socialiai atsakingi ir atviri visuomenei. Atveriame 
naujus kelius norintiems prisijungti prie VILNIUS TECH 
bendruomenės. Didiname studijų prieinamumą plėsdami 
studijų formų įvairovę, atkreipiame dėmesį į socialinės ir 
kultūrinės atskirties mažinimą, plečiame grįžimo į studijas 
galimybes. 

Universitete ugdomas technologinis ir kūrybiškumo genas, 
todėl inovacijų taikymas studijų kelionėje yra vienas 
svarbiausių uždavinių. Kiekvienam studentui mokymosi 
procese užtikrinamas individualus dėmesys. Universiteto 
�zinė ir virtuali mokymosi aplinka yra pritaikyta 
savarankiškam mokymuisi bei individualiems poreikiams ir 
jungia bet kurioje pasaulio vietoje esančius bendruomenės 
narius. VILNIUS TECH siekia išmintingai integruoti 
naujausius technologinius sprendimus į studijų procesą ir 
spręsti realaus gyvenimo problemas. 

Kiekvienam besimokančiajam sudaromos sąlygos įgyti 
tarptautinės patirties. Plėtojame studijas anglų kalba ir 
inicijuojame naujas lanksčias studijų formas derindami �zinį 
mobilumą su virtualia veikla, burdami besimokančiuosius į 
tarptautines komandas, skatindami skirtingas kultūrines 

patirtis turinčių studentų bendravimą ir bendradarbiavimą, 
kai kiekvienas besimokantysis konstruoja savo mokymo(si) 
patirtį pagal universiteto be sienų principą.  

Sprendimai studijų kokybei gerinti priimami atsižvelgiant į 
tvarumo principus, socialinių ir technologinių mokslų 
sinergiją, remiantis studentų, dėstytojų, darbdavių 
atsiliepimais ir duomenų stebėsena. Kuriama tinklaveika 
tarp VILNIUS TECH studentų ir alumnų, skatinamas jų 
bendradarbiavimas kuriant inovatyvius projektus, vykdant 
mokslinius tyrimus, atliekant praktiką bei savanoriaujant.
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Studentai įgalinami kurti savo patirtį universitete dalyvaudami į karjerą 
orientuoto turinio paieškoje  

Studijų programos kuriamos rytojui ir grindžiamos mokymosi paradigmos 
nuostatomis 

Greta pagrindinių specialiųjų kompetencijų integruojami perkeliamąsias 
kompetencijas ugdantys studijų dalykai  

Taikomi novatoriški studijų metodai ir organizavimo būdai, didinamas studijų 
prieinamumas plečiant studijų formų įvairovę 

Fizinė ir virtuali mokymosi aplinka pritaikyta savarankiškam mokymuisi, 
įsivertinimui ir individualiems poreikiams  

Kiekvienam besimokančiajam sudaromos sąlygos įgyti tarptautinės patirties  

Studijų kokybė gerinama atsižvelgiant į tvarumo principus, remiantis 
darbdavių, studentų, dėstytojų atsiliepimais ir duomenų stebėsena 



Tik mokslu, inovacijomis bei tvariomis technologijomis 
paremti sprendimai leidžia užtikrinti konkurencinį 
pranašumą ir visuomenės gerovę, todėl siekiant nuolatinio 
tobulėjimo svarbu vystyti eksperimentinę plėtrą, globalius 
fundamentinius bei taikomuosius mokslinius tyrimus ir 
taikyti jų rezultatus. VILNIUS TECH jungia ambicingus 
mokslininkus, puoselėja techninę kūrybą ir menus, 
taikydamas pažangias technologijas sprendžia visuomenei 
aktualius iššūkius.

VILN
IU

S TECH
 strategija 2021–2030

Aukštuma: 
Kiekvienas partneris gauna žiniomis 

pagrįstą pažangų sprendimą



VILNIUS TECH mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
(MTEP) veiklos yra vykdomos prioritetinėse tarpkryptinėse 
susitelkimo srityse. Tai leidžia užtikrinti įvairiapusį požiūrį į 
kylančius iššūkius, iš tarpkryptinių veiklų gauti pridėtinę 
vertę, didinti mokslo potencialą ir poveikį visuomenei.

Universitetas yra kuriantis rytojui, jame veikia ateities 
matymu ir duomenimis grįsta proveržio sričių inicijavimo 
sistema, nukreipta į ateities problemų ir mokslinių tyrimų 
tendencijų identi�kavimą, proveržio numatymą, mokslo ir 
technologijų vizionierių įgalinimą.

VILNIUS TECH vykdoma proaktyvi sukurtų ir sukauptų žinių 
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sklaida. Tai, kas šiandien vyksta laboratorijose, kitą dieną 
analizuojama auditorijose ir taikoma visuomenėje. Taip 
užtikrinama glaudi mokslo ir studijų integracija, MTEP 
veiklų metu gautų rezultatų ir žinių perdavimas 
partneriams, inicijuojamas sprendimų pritaikymas 
visuomenėje.

Tam, kad rytojaus MTEP veiklos būtų sklandžios ir 
efektyvios, veikia įtrauki mokslo ir inovacijų ekosistema. 
Joje užtikrinama moderni ir nuolat besivystanti infrastruktūra, 
motyvuojanti ir kūrybiškumą skatinanti aplinka, rezultatų 
taikymo ir komercializavimo paramos sistema. 
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Universitete vyksta technogeno sklaida ir visuotinis mokslo 
kultūros ugdymas, populiarinant technologijas ir skatinant 
įsitraukimą į mokslo bendruomenę. Mokslo ir technologijų 
žinių sklaida skirtinguose lygmenyse leidžia užtikrintai 
siekti šalies ir visuomenės modernizavimo, jaunųjų talentų 
gausos bei mokslo potencialo augimo.  

Gyvybingoje, aktyvioje bendruomenėje svarbi yra mokslinė 
diskusija – pagrindinis mokslinės minties variklis. 
Diskutuojant puoselėjama pagarba kitokiai nuomonei, 
idėjai, argumentams, sudaromos sąlygos bendruomenės 
atvirumui, skatinama kūrybos laisvė.

VILNIUS TECH puoselėjame ir įgaliname lyderystę tvariose 
MTEP veiklose. Tai leidžia ugdyti mokslo ir technologijų 
ambasadorius, aktyviai veikiančius savo bendruomenėje ir 
visame pasaulyje. Jų pavyzdys, turimos kompetencijos bei 
iniciatyvumas leidžia ne tik didinti mokslo ir technologijų 
populiarumą visuomenėje, bet ir efektyviau burti jau 
esamus talentus bei ugdyti naujus, įgalinti jų jungumą ir 
mokslo bei technologijų potencialą. 

Bendruomenės narių įgalinimas, skirtingų mokslo ir studijų 
sričių atstovų vienijimas, VILNIUS TECH unikalios tapatybės 
puoselėjimas – tai esminės prielaidos mokslo plėtrai 
įtvirtinti. Universitete nuolat stipriname aukšto lygio 
mokslines kompetencijas, telkiame mokslininkų grupes, 
skiriame daugiau lėšų susitelkimo sritims. 

VILNIUS TECH skatina moksleivių, studentų, doktorantų 
įsitraukimą į mokslinę veiklą, techninę kūrybą ir 
eksperimentinę plėtrą, kuria naujas platformas kūrybai ir 
bendradarbiavimui.

MTEP veikla vykdoma prioritetinėse tarpkryptinėse susitelkimo srityse

Veikia empiriniais duomenimis ir ateities matymu grįsta proveržio sričių 
inicijavimo sistema

Vyksta moderni ir proaktyvi sukurtų bei sukauptų žinių sklaida

Veikia įtrauki mokslo ir inovacijų ekosistema, skatinanti žinių kūrimą, 
perdavimą visuomenei ir sklaidą

Vykdoma technogeno sklaida ir mokslo kultūros visuotinis ugdymas

Puoselėjama ir įvertinama lyderystė tvariose MTEP veiklose



Ugdome socialiai atsakingas, tarptautiškai konkurencingas 
ir nuolat tobulėjančias asmenybes, kurios savo profesine 
veikla kuria vertę visuomenei. Skatiname ir palaikome 
alumnų profesinį aktyvumą, sudarome sąlygas jiems dalytis 
savo patirtimi. 

Aukštuma:
Kiekvienas alumnas kuria 

vertę visuomenei

VILN
IU

S TECH strategija 2021–2030



Kiekvienas alumnas nuo studijų baigimo momento iki 
tapdamas savo srities lyderiu gali gauti universiteto paramą 
profesiniam tobulėjimui, susipažinti su naujausių tyrimų 
rezultatais ir atnaujinti žinias. VILNIUS TECH alumnai dalijasi 
su studentais savo sėkmės formule ir yra jiems įkvepiantis 
pavyzdys. Skatiname alumnus dalyvauti studijų turinio 
kūrimo ir kokybės gerinimo veiklose, studentų tobulėjimą 
skatinančiose iniciatyvose. 

Siekiame išlaikyti ryšį su plačiu alumnų tinklu, skatiname 
juos įsitraukti į VILNIUS TECH gyvenimą: stebėti, dalyvauti, 
remti bei inicijuoti naujas veiklas, renginius, projektus.

Alumnų vystomi verslai ir viešosios iniciatyvos yra 
inovatyvios, grindžiamos mokslo rezultatais. Universiteto 
bendruomenės tinklaveika padeda alumnams rasti 
naujausių žinių, mokslo sprendimų ir partnerių vykdant 
visuomenei ir verslui aktualius tyrimus bei kuriant aukštą 
pridėtinę vertę visuomenei.

Alumnai – universiteto veidas visuomenėje, todėl jau studijų 
kelyje būsimiems absolventams suteikiame žinių ir ugdome 
kompetencijas, reikalingas sėkmingai įsilieti į tarptautinę 
darbo rinką ir kurti naujas darbo vietas. Siekiame, kad 
mokymasis taptų nesibaigiančia gyvenimo kelione, kurioje 
VILNIUS TECH taptų vieta, į kurią būtų grįžtama užmegzti 
naujų ryšių bei įgyti žinių, patirčių ir įgūdžių. 
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VILNIUS TECH absolventas – profesinės sėkmės lydima, išsilavinusi, socialiai 
atsakinga ir visą gyvenimą besimokanti asmenybė

Absolventai konkurencingi rinkoje, turintys šiuolaikiškų, į ateities 
technologijas orientuotų žinių ir gebėjimų 

Plėtojama absolventų žinių ir patirčių apykaitos sistema

Absolventai įtraukti į VILNIUS TECH bendruomenės gyvenimą 

Alumnų vystomi verslai ir viešosios iniciatyvos yra inovatyvūs

Ryšys su alumnais kuriamas per nuolatinę tinklaveiką 

Alumnai – universiteto veidas visuomenėje



VILNIUS TECH – unikalus, Lietuvos ir tarptautiniu mastu 
konkurencingas bei pripažįstamas žinių ir kompetencijų 
centras. Universiteto veiklos prioritetai atitinka ilgus metus 
kurtą išskirtinį universiteto identitetą, į technikos mokslus 
orientuotą potencialą ir pasaulines tendencijas. 

Visuomenės skaitmeninė transformacija, tvarus vystymas, 
saugumas ir atsparumas krizėms, klimato kaita, Europos ir 
nacionalinės sumanios specializacijos yra mūsų sprendimų 
paieškos kryptys ir  universiteto ekspertizės bei lyderystės 
laukas.
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Aukštuma:
Tarptautinis traukos centras 

talentams, verslui, visuomenei
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VILNIUS TECH veikia kaip lanksti, efektyvi, įgalinanti ir į 
ateities visuomenę orientuota ekosistema, jungianti 
mokslą, verslą, valstybę ir globalią visuomenę.

Universitetas yra terpė, leidžianti maksimaliu greičiu augti 
talentams, atsirasti inovatyviems verslams, gimti pasaulį 
keičiančioms idėjoms ir galinti pasiūlyti sprendimų tiek 
dabartiniams, tiek ateities visuomenės iššūkiams įveikti. 

Nuolatinė pažanga užtikrinama ne tik sutelkiant vidinius 
resursus, bet ir strategiškai plečiant akademinių ir verslo 
partnerių tinklą. Universitetas yra atviras ir globalus, 
vienijantis dabartinius ir buvusius studentus, tyrėjus ir 
partnerius.  

VILNIUS TECH miestelio aplinka jungia virtualias, mobilias 
bei �zines universiteto erdves ir skatina glaudesnį ryšį su 
miesto bendruomene. Išlaikoma technikos universiteto 
lyderystė kuriant inovatyvius sprendimus. Vykdoma 
kryptinga plėtra regionuose, kur kyla technikos studijų ir 
mokslinių tyrimų poreikis, atitinkantis VILNIUS TECH 
potencialą. 

Koordinuota ir strategiškai planuojama kryptinga veikla 
sukuria sąlygas gerinti universiteto pozicijas 
tarptautiniuose reitinguose. VILNIUS TECH yra matomas, 
atpažįstamas ir vertinamas tarptautinėje erdvėje. 
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Partnerystė ir tinklaveika yra pagrindinis universiteto 
veikimo principas, vienijantis mokslą, verslą, valstybę ir 
visuomenę. Bendradarbiaujant su pažangiomis Lietuvos ir 
užsienio verslo įmonėmis siekiama, kad Lietuva stiprėtų 
kaip tarptautinis talentų traukos centras, turintis aukštą 
pridėtinės vertės ekonomiką. Puoselėjama partnerystė su 
Vilniaus miestu kuriant inovacijų ir talentų traukos centrą 
Europoje. 

VILNIUS TECH veikia kaip talentų atpažinimo, pritraukimo 
ir skatinimo erdvė, leidžianti asmenybėms vystytis ir save 
realizuoti. Visų bendruomenės narių pasiekimai ir 
kompetencijų įvairovė yra vertinami. Siekiama, kad 
talentai pritrauktų talentus. Ypatingas dėmesys 
skiriamas „supertalentams“ pritraukti į strategines 
VILNIUS TECH kryptis. 

Stiprinami bendruomenės narių ryšiai, skatinamas 
tarptautinės patirties įgijimas, tarpdisciplininių grupių 
veikla, eksperimentavimas, techninė kūryba, verslumas, 
mentorystė, saviraiška.

Universitetas kuria naują, greitai besikeičiančią ir sumanią 
visuomenę, kurioje skaitmeninės ir kitos naujos 
technologijos orientuojamos į tvarumo užtikrinimą. 
Ugdomas atsakingas VILNIUS TECH bendruomenės ir 
visuomenės mąstymas ir siekiama neutralaus poveikio 
aplinkai.

VILNIUS TECH – sumanus universitetas: sumaniam 
žmogui, sumaniam miestui, sumaniai visuomenei.

Esame šiuolaikinės visuomenės iššūkiams atviras tarptautinis traukos 
centras 

Veikiame kaip ekosistema, efektyviai jungianti universitetą, valstybę, verslą 
ir visuomenę

Partnerystė yra pagrindinis universiteto veikimo principas ir būdas 

Atpažįstame ir auginame talentus savo bendruomenėje ir įtraukiame 
naujus talentus iš viso pasaulio

Kuriame naujos kartos sumanią ir tvarią visuomenę
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Sparčiai besikeičiančioje visuomenėje universitetas yra 
pokyčių lyderis bei novatoriškumo ambasadorius, atviras 
pasauliui ir pokyčiams inovacijų bei technologijų kūrimo 
centras, sprendžiantis ateities problemas.

Įgyvendindami VILNIUS TECH 2021–2030 metų strategiją 
ir siekdami aukštumų, diegiame geriausias Europos 
universitetų patirtis, remiamės racionalaus valdymo, 

Kurkime
rytojų kartu

strateginio planavimo, tvaraus �nansavimo ir efektyvios 
infrastruktūros principais, plėtojame kokybės vadybos, 
personalo valdymo bei informacijos perdavimo sistemas, 
kuriame gerovės aplinką bendruomenei.

Mūsų sėkmės pamatas – motyvuotų ir kompetentingų 
bendruomenės narių susitelkimas dėl pažangos ir 
tikėjimas bendrais tikslais.


