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Integruotos komunikacijos veiklos

Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius – 1410 (2017 m. – 1 201), per metus padidėjo 209 darbuotojais.

Reguliaraus ir operatyvaus aktualios informacijos srauto užtikrinimas Lietuvai ir užsienio šalims – viena
svarbiausių Universiteto komunikacijos funkcijų. 2018 m. tęstas naujojo VDU vizualinio identiteto įgyvendinimas
vidinėse ir išorinėse komunikacijos priemonėse, pildoma stiliaus knyga – įvesti du nauji vienetai – Švietimo ir
Žemės ūkio akademijos. Jiems parinkta spalvinė gama ir vizualinės priemonės pagal patvirtintą VDU stiliaus
knygą.

Mokslo laipsnį turi 80 proc. viso akademinio personalo.

Praėjusiais metais vykdytos dvi sėkmingos integruoto marketingo kampanijos: stojamųjų kampanija „Derink“
ir integracijos kampanija. Joms įgyvendinti pasirinktos dvi platformos: socialiniai tinklai ir lauko reklama.
Pasirinktos priemonės pateisino lūkesčius, nes stojančiųjų 2018 m. skaičius išaugo 12 proc. Tai vienas didžiausių
augimų tarp visų universitetų. Antrosios kampanijos tikslas buvo pranešti apie trijų universitetų tapimą vienu
Vytauto Didžiojo universitetu. Susijungus trims universitetams, VDU tampa antru pagal dydį ir plačiausios
aprėpties universitetu Lietuvoje. Ši kampanija buvo įvertinta tarptautinių ekspertų reklamos festivalyje
„Adrenalinas“. Geriausių tekstų reklamai kategorijoje jai buvo skirtas sidabro apdovanojimas. VDU buvo
vienintelis ir aukščiausiai įvertintas šioje kategorijoje.
Siekiant skaidrumo ir efektyvios tiek vidinės, tiek išorinės komunikacijos šiai kampanijai buvo sukurtas
tinklalapis 2020.vdu.lt, kuriame pristatyti susijungimo tikslai, uždaviniai, galimybės. Integracija yra procesas,
todėl šioje svetainėje informacija bus nuolat atnaujinama, kad Universiteto bendruomenė ir visuomenė galėtų
sekti etapus, sužinoti apie ateities planus.
Kaip ir pernai, taip ir šiemet VDU kampanijos portaluose 15min.lt ir delfi.lt pasiekė vienus didžiausių
skaitomumo ir reklamos paspaudimų skaičius (vertintas bendras ir mobilios versijos CTR rodiklis bei reklamos
paspaudimų skaičius).

Studijų ir mokslo išteklių plėtra

Universitete prenumeruotos 55 (2017 m. – 52) duomenų bazės iš 27 užsienio ir Lietuvos tiekėjų. Universiteto
bendruomenei duomenų bazėse prieinama beveik 355 920 knygų, 34 812 el. žurnalų, 202 942 kitų viso teksto
dokumentų (prie elektroninių dokumentų neįskaityta 2 784 tūkst. (2 783 927) teisės aktų ir bylų, nes tai nėra
lygiaverčiai dokumentai knygoms ir žurnalams, rinkiniams, kodeksams ir kt.).
Universitete išleista 73 pavadinimų leidinių (2017 m. – 101), iš jų spausdinti 67 pavadinimų leidiniai, jų tiražas –
4245 egz.
2018 m. kurta Universiteto mokslo informacijos valdymo sistema, kur institucinė talpykla yra viena iš
programinės įrangos komponenčių. Ataskaitiniais metais institucinėje talpykloje saugoma beveik 13 tūkst.
elektroninių dokumentų, iš kurių beveik 80 proc. yra atviros prieigos dokumentai.
Vartotojai atliko apie 3,3 mln. (2017 m. – 3,1 mln.) paieškų bibliotekos rengiamuose kataloguose, Universiteto
el. publikacijų institucinėje talpykloje ir licencijuojamose duomenų bazėse.

Žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymas

Valstybės biudžeto asignavimai ir investicijos – 14 888,7 tūkst. Eur, palyginus su 2017 m., padidėjo
2789,1 tūkst. Eur (23,1 proc.). Valstybės biudžeto asignavimai 2018 m. sudarė 50,4 proc. Universiteto
pajamų.

•

Tikslinės lėšos – 8 097,4 tūkst. Eur (3 939,3 tūkst. Eur, arba 94,7 proc., didesnės nei 2017 m.). Europos
Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų Universitetas gavo 6 196,7 tūkst. Eur, tai sudarė
21,0 proc. visų Universiteto pajamų. Palyginus su 2017 m., šių lėšų padidėjo 3 561,4 tūkst. Eur (135,1 proc.).
Tikslinės lėšos 2018 m. sudarė 27,4 proc. visų Universiteto pajamų.

•

Nuosavos lėšos 6 542,4 tūkst. Eur, palyginus su 2017 m., padidėjo 578,8 tūkst. Eur (9,7 proc.). Pagrindiniai
nuosavų lėšų pajamų šaltiniai – įmokos už nuolatinės ir ištęstinės formos studijas sudarė 72,5 proc. visų
nuosavų lėšų, pajamos už kitas studijas – 9,7 proc., užsakomųjų darbų, ūkinės veiklos ir kitų studijų
organizavimo paslaugų pajamos – 17,8 proc. Nuosavos lėšos sudarė 22,2 proc. visų Universiteto pajamų.

2018 m. Universiteto pajamos sudarė 29 528,5 tūkst. Eur (palyginus su 2017 m., padidėjo 7 307,20 tūkst. Eur,
arba 32,9 proc.).
Universiteto visos išlaidos sudarė 26 614,0 tūkst. Eur (4 713,2 tūkst. Eur, arba 21,5 proc., didesnės nei 2017 m.).
2018 m. padidėjo darbo užmokesčio (24,9 proc.), socialinio draudimo ir garantinio fondo (28,3 proc.), autorinio
atlyginimo (16,1 proc.), stipendijų (17,3 proc.), ūkio (14,3 proc.), materialinės bazės (48,0 proc.) ir kitų paslaugų
(14,4 proc.) išlaidos. Sumažėjo statybos ir pastatų renovavimo (60,7 proc.) išlaidos.

Infrastruktūros kūrimas ir tobulinimas
2018 m. buvo tęsiami el. sutarčių pasirašymo sistemos plėtros darbai: prijungtas doktorantūros priėmimo ir
sutarčių pasirašymo procesas, pedagogų, laisvųjų klausytojų, kvalifikacijos kėlimo studijų priėmimo procesai ir
sutarčių pasirašymo procesas. Sistemoje įdiegtas vieningas autentifikavimo modulis (SSO).
Į Tvarkaraščių ir auditorijų užimtumo sistemą integruotos Švietimo akademijos ir Žemės ūkio akademijos
auditorijos ir studijų dalykai. Akademijoms sudarytos sąlygos naudotis sistemos funkcionalumu.
Realizuotas autentifikavimas naudojant LDAP prisijungimo duomenis, jungiantis prie visų VDU sistemų.
Universitete buvo įdiegta paraiškų pildymo, vykdymo ir apskaitos sistema, kurios tikslas – optimizuoti
dokumentų derinimo, pirkimo plano teikimo bei apskaitos procesus.
Plečiama ir atnaujinama bevielio ryšio prieiga, papildomai įrengti 25 taškai.
Botanikos sode įdiegta optinė 1 G ryšio linija (jungtis Čepinskio g 5 – Žilibero g. 6).
Optine 10 G ryšio linija sujungti VDU ir ASU (jungtis Donelaičio g. 52 – Studentų g. 11).
Pradėta atnaujinti Didžiosios salės garso įranga S. Daukanto g. 28, Kaune. Nupirktas naujas pagrindinis garso
signalų procesorius.
Modernizuoti auditorijų ir darbuotojų kompiuteriai.
Rekonstruotas Aukštosios Fredos dvaro sodybos oficinos pastatas, į kurį persikėlė dalis botanikos sodo
personalo, jame įrengta edukacinė klasė.
Botanikos sodo teritorijoje išplėstas vaizdo stebėjimo kamerų tinklas.
Pradėti dvaro rūmų (Žilibero g. 6) reprezentacinės salės (rotondos) restauravimo darbai.

Universiteto vidutinis darbuotojų etatų skaičius – 1136 (palyginus su 2017 m., padidėjo 222):

Atlikti Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Aukštosios Fredos dvaro sodybos parko, kuriame įsikūręs
Botanikos sodas, remonto darbai (atnaujinta daugiau kaip 2.200 kv. m. asfalto dangos takų).

613 akademinio personalo etatų (2017 m. – 413): dėstytojų – 527 etatai (2017 m. – 368), mokslo darbuotojų –
86 etatai (2017 m. – 45). Akademinis personalas 2018 m. sudarė 54 proc. vidutinio visų darbuotojų etatų
skaičiaus.

Studentų bendrabutyje, esančiame Vytauto pr. 71, įrengta elektroninė kontrolės praėjimo sistema, atlikti
ištraukiamosios priverstinės ventiliacijos iš virtuvių įrengimo darbai, atnaujinta virtuvių įranga. Atnaujinta
automobilių stovėjimo aikštelė (~ 400 kv. m.).

495 – neakademinio personalo etatų skaičius, palyginus su 2017 m., padidėjo 36 etatais. Neakademinis
personalas 2018 m. sudarė 43,5 proc. vidutinio visų darbuotojų etatų skaičiaus.

Gautas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektui Nr. 05.4.1.-CPVA-K-303-02-0013
„Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų aktualizavimas“: rūmų Ž. E. Žilibero g. 6, Kauno m. tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams: fasadų ir cokolio tinko restauravimo, langų rėmų, durų restauravimo, metalo gaminių
restauravimo, laiptų, terasų, balkonų ir kitų saugomų elementų restauracijai, remonto ir kitiems projekte
numatytiems tvarkybos darbams.

28 etatai administracijos vadovų, palyginus su 2017 m., padidėjo 1 etatu. Administracijos vadovų etatai 2018 m.
sudarė 2,5 proc. vidutinio visų darbuotojų etatų skaičiaus.
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Universiteto bendruomenė turėjo prieigą iš viso prie daugiau kaip 993 tūkst. dokumentų: 593 tūkst. elektroninių
(prie elektroninių dokumentų neįskaityta 2 784 tūkst. (2 783 927) teisės aktų ir bylų, nes tai nėra lygiaverčiai
dokumentai knygoms ir žurnalams) ir 397 tūkst. spausdintų dokumentų. Palyginti su 2017 m., Universiteto
bendruomenė turėjo prieigą iš viso prie daugiau kaip 1 153 tūkst. dokumentų: beveik 397,3 tūkst. tradicinių ir
per 593,7 tūkst. elektroninių dokumentų. 2018 m. tradicinių dokumentų įsigyta per 14,6 tūkst., elektroninių –
per 593 tūkst., t.y. mažiau nei 2017 m. Pagrindinė elektroninių dokumentų skaičiaus sumažėjimo priežastis –
naujai sukurta Automatizuota eMoDB administravimo ir valdymo sistema, kurioje esančių elektroninių
dokumentų skaičiai skiriasi nuo ankstesniais metais pateiktų. Minėta sistema pateikia dedublikuotus (be
persidengimo) įvairiuose ištekliuose elektroninius dokumentus. Taigi nuo 2018 m. sudaryta galimybė pateikti
unikalius elektroninių dokumentų skaičius.

Universiteto pajamas sudarė:
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