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Integruotos komunikacijos veiklos
Sustiprintos integruotos komunikacijos veiklos, patvirtinta Universiteto komunikacijos strategija, kurioje išryškin-

tos VDU vertybės, ateinančių metų vizija. Pradėta kurti stiliaus knyga naujajam vizualiniam identitetui. Tarptau-

tinių strateginės komunikacijos ekspertų vertinimu, per kurį išryškėjo Universiteto stiprybės, charakteristikos ir 

kompetencijos, VDU išsiskyrė kaip turintis puikią kvalifikaciją, globalios orientacijos, laisvos dvasios ir liberalaus 

požiūrio klasikinis artes liberales universitetas, suteikiantis visapusišką išsilavinimą ateities kūrėjams. Įvykdytos 

kelios sėkmingos viešųjų ryšių ir rinkodaros kampanijos Kaune ir Vilniuje: apie pirmąją Lietuvoje individualių 

studijų programą Academia cum laude, įvaizdžio „Išsilavinimas 360°“ bei apie sostinėje pradedamas organizuoti 

studijas. 

Buvo užtikrintas operatyvus ir reguliarus turinys žiniasklaidai, dar labiau sustiprėjo ekspertinės pozicijos, fiksuo-

tas dominuojantis vaidmuo nuomonės lyderių kategorijoje. Pagal įtakos rodiklį, paminėjimų ir kontaktų skaičių 

visose medijose VDU užima vienas iš lyderiaujančių pozicijų ir yra antras iš visų Lietuvos universitetų bei pirmas 

Kaune (rodiklis beveik dvigubai aukštesnis nei kitų Kauno universitetų). Aukščiausias rodiklis pasiektas interneto 

ir spaudos kategorijose.

Studijų ir mokslo išteklių plėtra
Efektyviam studijų ir mokslo procesui organizuoti 2016 m. įsigyta 434 501 tradicinių ir elektroninių dokumentų, 

beveik 17 tūkst. daugiau nei 2015 m. Tradicinių dokumentų įsigyta 19 720, elektroninių – 414 781.

Universitete prenumeruota 50 duomenų bazių iš 24 užsienio ir Lietuvos tiekėjų.

Universiteto bendruomenei duomenų bazėse prieinama beveik 415 tūkst. visateksčių dokumentų: 178 tūkst. 

knygų, 34 tūkst. žurnalų ir 203 tūkst. kitų el. dokumentų. Palyginti su 2015 m., el. dokumentų skaičius duomenų 

bazėse padidėjo 4,3 proc. 

Bibliotekos įgytų informacijos išteklių svarbą parodo jų panaudos rodikliai. 2016 m. vartotojai atliko beveik 4 mln. 

(2015 m. – 2,3 mln.) paieškų, skaitė per 1,8 mln. visateksčių dokumentų (2015 m. – 1,6 mln.) iš licencijuojamų 

duomenų bazių bei el. publikacijų talpyklos. Tai reiškia, kad vienas akademinės bendruomenės narys skaitė po 

249 (2015 m. – 214) el. dokumentus.

28 informacinio raštingumo paskaitas po 1 akad. val. (lietuvių arba anglų kalbomis) apie informacijos paieš-

ką virtualioje bibliotekoje ir prenumeruojamose duomenų bazėse, bibliotekos teikiamas paslaugas išklausė  

1 158 vartotojai. Parengta nauja paskaita apie plagiato prevenciją studijų ir mokslo darbuose.

2016 m. VDU mokslo / meno darbų kataloge buvo užregistruota Universiteto 1 550 mokslininkų publikacijų. Iš 

viso kataloge yra 20 383 mokslinių publikacijų įrašai.

Universiteto šešių autorių knygos turi atvirosios prieigos licencijas tarptautiniame Atvirosios prieigos knygų ka-

taloge (angl. Directory of Open Access Books). Šiame kataloge Vytauto Didžiojo universitetas yra vienintelis leidėjas 

iš Lietuvos tarp 165 pasaulio atvirosios prieigos knygų leidėjų. Net 91 proc. iš 6 tūkst. VDU el. publikacijų talpy-

kloje sukauptų el. knygų, žurnalų ir kitų dokumentų yra atvirai prieinami internete.

Iš viso sukaupta 6 600 Universiteto magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir santraukų el. doku-

mentų (ETD) naujoje eLABa ETD posistemėje. VDU pirmauja pagal el. baigiamųjų darbų kiekį tarp kitų Lietuvos 

universitetų.
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Siekiant didinti Universiteto autorių žinomumą, portale ebooks.vdu.lt sukurta Vytauto Didžiojo universiteto elek-

troninių leidinių kolekcija, kurią sudaro 56 akademinės knygos humanitarinių, socialinių ir fizinių mokslų temo-

mis. Lietuvos bibliotekoms, kitoms institucijoms sudarytos sąlygos prenumeruoti šią kolekciją. Spausdinti Univer-

siteto leidiniai buvo platinami 5 akademiniuose ir 5 neakademiniuose, 3 internetiniuose knygynuose, perduoti 

16-ai bibliotekų. 

Atidaryta Ekonomikos ir politikos mokslų biblioteka, kurioje suformuotas atviras 25 tūkst. leidinių fondas, sukur-

tos 145 darbo vietos (35 jų kompiuterizuotos), 5 individualių studijų patalpos, 5 erdvės grupiniam darbui, poilsio 

zonos, 2 darbo vietos, aprūpintos specialiaisiais baldais ir įranga.

2016 m. rudenį, dalyvaujant Japonijos ambasadoriui, Kinijos Liaudies Respublikos, Taipėjaus Misijos atstovams,  

V. Biržiškos skaitykloje atidaryta Azijos knygų erdvė.

Žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymas
Universiteto vidutinis darbuotojų etatų skaičius – 951 (palyginti su 2015 m., sumažėjo 51 etatu, arba 5,1 proc.): 

• 433 akademinio personalo etatai (2015 m. – 450): dėstytojų – 390 etatų (2015 m. – 406), mokslo darbuo-

tojų – 43 etatai (2015 m. – 44). Akademinis personalas 2016 m. sudarė 45,6 proc. vidutinio visų darbuotojų 

etatų skaičiaus.

• 493 neakademinio personalo etatai, palyginti su 2015 m., sumažėjo 33 etatais, arba 6,3 proc.. Neakademi-

nis personalas 2016 m. sudarė 51,8 proc. vidutinio visų darbuotojų etatų skaičiaus.

• 25 etatai administracijos vadovų, palyginti su 2015 m. sumažėjo 1 etatu. Administracijos vadovų etatai 

2016 m. sudarė 2,6 proc. vidutinio visų darbuotojų etatų skaičiaus.

Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius – 1 268 (2015 m. – 1 330), per metus sumažėjo 62, arba 4,7 proc..

2016 m. gruodžio 22 d. Universiteto Tarybos sprendimu, 10 proc. buvo padidinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

atlyginimų koeficientai. Šiais metais suteikta galimybė nustatyti ne tik dėstytojų ir mokslo darbuotojų, užėmusių 

pareigas konkurso būdu, bet ir dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, atlyginimo koeficientą vadovaujantis 

mokslinės produkcijos ir mokslinės veiklos rezultatais.

Universiteto pajamas sudarė:

• Valstybės biudžeto asignavimai ir investicijos – 12 370,4 tūkst. Eur (iš jų 900,0 tūkst. Eur valstybės inves-

ticijos daugiafunkcinio mokslo ir studijų centro pastato Kaune, V. Putvinskio g. 23, statybai), palyginti su  

2015 m., padidėjo 244,3 tūkst. Eur (2,0 proc.). Valstybės biudžeto asignavimai 2016 m. sudarė 52,7 proc. 

Universiteto pajamų.

• tikslinės lėšos – 5 099,2 tūkst. Eur (4 025,8 tūkst. Eur, arba 44,1 proc. mažesnės nei 2015 m.). Tikslinės lėšos 

sudarė 21,7 proc. visų Universiteto pajamų.

• nuosavos lėšos 6 022,0 tūkst. Eur, palyginti su 2015 m., sumažėjo 296,5 tūkst. Eur (4,7 proc.). Nuosavos lėšos 

sudarė 25,6 proc. visų Universiteto pajamų.


