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Integruotos komunikacijos veiklos
Universitetas atnaujino logotipą ir jo tipografiją: parinktas naujas XXI a. serifinis šriftas, labiau derantis prie 
ženklo ikonoje esančio šrifto, pakeistos horizontalios ir vertikalios kompozicijos pagerino logotipo skaitomumą 
įvairiais formatais. Pagrindinio logotipo spalva – pilka, papildomos spalvos – tamsiai raudona, juoda ir balta.

Taip pat buvo sukurta ir patvirtinta naujojo Universiteto vizualinio identiteto stiliaus knyga: atnaujinti fakultetų 
ir kitų akademinių bei neakademinių padalinių logotipai, spalvinė gama, priemonių dizainas. 

Universitetas vykdė sėkmingą viešųjų ryšių ir turinio rinkodaros kampaniją „Išsilavinimas 360°“. Ji buvo gerai 
įvertinta tarptautinių ekspertų ir reklamos festivalyje „Adrenalinas“ gavo apdovanojimą už geriausius reklamos 
tekstus. Internete kampanija per rekordiškai trumpą laiką pasiekė geriausią fullscreen paspaudimo ir žiūrimumo 
rezultatą didžiausio ir labiausiai skaitomo Lietuvos internetinio portalo delfi.lt istorijoje. 

Taip pat buvo sukurtas virtualus turas po Universitetą, kuriame integruotas studijų programų pristatymas – 
360.vdu.lt. Įvaizdžio ir stojamųjų kampanija pateisino ir įtraukties rodiklius: socialinėse medijose ji buvo ver-
tinama kaip originali, o į tekstuose iškeltus klausimus (pavyzdžiui, „Kaip IP paversti IQ?“) ieškoma atsakymų, 
realių sprendimų, diskutuojama.

Studijų ir mokslo išteklių plėtra
Universiteto bendruomenė turėjo prieigą iš viso prie daugiau kaip 1 153 tūkst. (2016 m. – 787,1 tūkst.) 
dokumentų: beveik 387,2 tūkst. tradicinių ir per 765,8 tūkst. elektroninių. 2017 m. tradicinių dokumentų įsigyta 
per 17,3 tūkst., elektroninių – 765,8 tūkst.

Universitete prenumeruotos 52 duomenų bazės iš 27 užsienio ir Lietuvos tiekėjų. Universiteto bendruomenei 
duomenų bazėse prieinami beveik 766 tūkst. viso teksto dokumentų: 514 tūkst. knygų, 35 tūkst. žurnalų ir
215 tūkst. kitų el. dokumentų.

Universitete išleista 101 pavadinimo leidinių (2016 m. – 115), iš jų spausdinti 97 pavadinimų leidiniai, kurių 
tiražas – 5 833 egzemplioriai.

Institucinė talpykla užregistruota Europos atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos infrastruktūroje 
OpenAIRE, informacija apie talpyklą atnaujinta pasauliniuose atvirosios prieigos talpyklų registruose ROAR, 
OpenDOAR.

Vartotojai atliko apie 3,1 mln. (2016 m. – 2 mln.) paieškų bibliotekos rengiamuose kataloguose, Universiteto
el. publikacijų institucinėje talpykloje bei licencijuojamose duomenų bazėse.

Universitete veikia 5 modernios fakultetų bibliotekos ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka, kurių atviras 
leidinių fondas padidėjo 5 proc.

• Vaclovo Biržiškos bibliotekoje (K. Donelaičio g. 52, Kaune) sukaupta humanitarinių mokslų krypties 
literatūra, reikalinga studijoms Humanitarinių mokslų, Menų, Katalikų teologijos fakultetuose, užsienio 
kalbų studijų leidiniai (54 tūkst.). 

• Mykolo Romerio bibliotekoje (Jonavos g. 66, Kaune) – 25 tūkst. tradicinių dokumentų, skirtų studijoms 
Socialinių mokslų ir Teisės fakultetuose.

• Vinco Čepinskio bibliotekoje (Vileikos g. 8, Kaune) – 27 tūkst. dokumentų, skirtų Informatikos ir Gamtos 
mokslų fakultetų bendruomenėms.

• Muzikos akademijos bibliotekoje (V. Čepinskio g. 5, Kaune) – 19 tūkst. natų albumų, muzikos garso įrašų, 
knygų ir žurnalų, skirtų muzikos ir muzikos pedagogikos studijoms. 

• Leonido Donskio bibliotekoje (V. Putvinskio g. 23, Kaune) sukauptas tradicinių dokumentų fondas, skirtas 
studijoms Ekonomikos ir vadybos, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetuose (24 tūkst. leidinių). 

• Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje saugomi Prezidento ir lietuvių išeivių dovanoti leidiniai
(30 tūkst. leidinių). 

Žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymas
Universiteto vidutinis darbuotojų etatų skaičius – 899 (palyginus su 2016 m., sumažėjo 52 etatais): 

• 413 akademinio personalo etatų (2016 m. – 433): dėstytojų – 368 etatai (2016 m. – 390), mokslo 
darbuotojų – 45 etatai (2016 m. – 43). Akademinis personalas 2017 m. sudarė 46 proc. vidutinio visų 
darbuotojų etatų skaičiaus.

• Neakademinio personalo etatų skaičius (459), palyginti su 2016 m., sumažėjo 34 etatais (2017 m. 
gruodžio 31 d. Universitete buvo 419 etatų neakademinio personalo). Neakademinis personalas 2017 m. 
sudarė 51 proc. vidutinio visų darbuotojų etatų skaičiaus.

• Administracijos vadovų etatai (27), palyginti su 2016 m., padidėjo 2 etatais. Administracijos vadovų etatai 
2017 m. sudarė 3 proc. vidutinio visų darbuotojų etatų skaičiaus.

Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius – 1 201 (2016 m. – 1 268), per metus sumažėjo 67 darbuotojais.

Mokslo laipsnį turi 79 proc. viso akademinio personalo.

Universiteto pajamas sudarė:

• Valstybės biudžeto asignavimai ir investicijos – 12 099,6 tūkst. Eur (iš jų 350,0 tūkst. Eur valstybės 
investicijos Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo mokomojo korpuso Kaune,
Ž. E. Žilibero g. 4, kapitaliniam remontui), palyginti su 2016 m., sumažėjo 270,8 tūkst. Eur (2,2 proc.). 
Valstybės biudžeto asignavimai 2017 m. sudarė 54,5 proc. Universiteto pajamų.

• Tikslinės lėšos – 4 158,1 tūkst. Eur (941,1 tūkst. Eur, arba 18,5 proc. mažesnės nei 2016 m.). Europos 
Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų Universitetas gavo 2 635,3 tūkst. Eur, tai sudarė
11,9 proc. visų Universiteto pajamų. Tikslinės lėšos 2017 m. sudarė 18,7 proc. visų Universiteto pajamų.

• Nuosavos lėšos 5963,6 tūkst. Eur, palyginti su 2016 m., sumažėjo 58,4 tūkst. Eur (1,0 proc.). Pagrindiniai 
nuosavų lėšų pajamų šaltiniai – įmokos už nuolatinės ir ištęstinės formos studijas (74,7 proc. visų nuosavų 
lėšų), pajamos už kitas studijas – 7,6 proc., užsakomųjų darbų, ūkinės veiklos ir kitų studijų organizavimo 
paslaugų pajamos – 17,7 proc. Nuosavos lėšos sudarė 26,8 proc. visų Universiteto pajamų.

2017 m. Universiteto pajamos sudarė 22 221,3 tūkst. Eur (palyginti su 2016 m., sumažėjo 1270,3 tūkst. Eur, arba 
5,4 proc.).

Universiteto visos išlaidos sudarė 21 900,8 tūkst. Eur (308,9 tūkst. Eur, arba 1,4 proc., mažesnės nei 2016 m.). 
2017 m. padidėjo darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir garantinio fondo (1,8 proc.), stipendijų (4,4 proc.) 
išlaidos, kitos išlaidos spaudiniams, komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui (8,3 proc.), kitoms paslaugoms 
(10,5 proc.). Sumažėjo ūkio (3,8 proc.), trumpalaikio turto įsigijimo (78,4 proc.), statybos ir pastatų renovavimo 
(54,4 proc.) išlaidos.

Infrastruktūros kūrimas ir tobulinimas
Naujai įrengtos 3 auditorijos K. Donelaičio g. 52 ir 1 auditorija Jonavos g. 66 pastatuose. Įrengti multimedijos 
projektoriai ir ekranai, pastatyti nauji kompiuteriai.

Universitetas šiais metais pasirašė naują sutarti su Microsoft, tad galėjo integruoti Offic 365 paslaugas į 
Universiteto IT infrastruktūrą ir išplėsti IT paslaugas tiek darbuotojams, tiek studentams.

Įdiegta bendra Universiteto IT naudotojų autentifikavimo sistema, leidžianti naudotojams vienu prisijungimo 
vardu ir slaptažodžiu prisijungti prie visų IT sistemų. Siekiant šio tikslo, įsisavintos ir įdiegtos naujos sistemos 
LDAP, Microsoft AD, Azzure AD, Microsoft Offic 365. Atsisakyta daugelį metų naudotos FirstClass elektroninio 
pašto sistemos, netenkinusios vartotojų poreikių.

Prie centralizuotos spausdinimo sistemos gali prisijungti darbuotojai ir studentai – jiems suteiktos galimybės 
naudotis spausdinimo, kopijavimo, skenavimo paslaugomis.

Infrastruktūros priežiūros skyrius vykdė pastatų remonto, avarinės būklės šalinimo, patalpų remonto ir statinių 
statybos techninės priežiūros ir projektų administravimo darbus.

Parengti investicijų projektai: „Kauno botanikos sodo viešosios paskirties infrastruktūros sukūrimas“ (projektą 
numatoma įgyvendinti rekonstravus pastatus adresu Ž. E. Žilibero g. 5 / Ž. E. Žilibero g. 7, Kaunas) ir „Vytauto 
Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo oranžerijos, Ž. E. Žilibero g. 9, Kaune, rekonstrukcija“.

Pertvarkyta Universiteto pastatų valdymo sistema: panaikintos rūmų valdytojo, bendrabučių valdytojo, 
vyresniojo budėtojo pareigybės, vietoj jų įsteigtos pastatų valdytojo ir patalpų administratoriaus pareigybės, 
pastatų apsaugos paslaugos perkamos iš išorės tiekėjų. 

Rūmuose bei bendrabučiuose sumontuotos, atnaujintos bei išplėstos vaizdo stebėjimo kamerų ir priešgaisrinės 
signalizacijos sistemos, nes pastatų bei turto apsaugos pareigos perduotos profesionaliai apsaugos įmonei. 
Šiuo metu Universiteto pastatuose priešgaisrinė signalizacija visiškai modernizuota ir sumontuotos 226 vaizdo 
stebėjimo kameros. 

Įrengta automobilių numerių atpažinimo sistema ir įdiegta programinė įranga sistemai administruoti dviejose 
aikštelėse V. Putvinskio g. 23, vienoje aikštelėje K. Donelaičio g. 52 ir vienoje aikštelėje V. Čepinskio g. 5.




