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Patvirtinta 2022 m. kovo 28 d. 
KU Tarybos nutarimu Nr. 9N-99 
 



SVARBIAUSI !VYKIAI  
 
S!kminga akreditacija 

Studij! kokyb"s vertinimo centras, vadovaudamasis Mokslo ir studij! #statymo 49 straipsniu, 
Auk$t!j! mokykl! ir u%sienio valstybi! auk$t!j! mokykl! filial! i$orinio vertinimo ir akreditavimo 
tvarkos apra$o, vertinam!j! sri&i! ir rodikli!, patvirtint! Lietuvos Respublikos $vietimo, mokslo 
ir sporto ministro 2019 m. gruod%io 19 d. #sakymu Nr. V-1529, 22.1 punktu, Auk$tosios mokyklos 
veiklos vertinimo metodikos, patvirtintos Studij! kokyb"s vertinimo centro direktoriaus 2020 m. 
kovo 9 d. #sakymu Nr. V-32, 46 punktu, remdamasis Klaip"dos universiteto i$orinio vertinimo 
i$vadomis ir atsi%velgdamas # pateikt' pra$ym' #vertinti ir akredituoti Klaip"dos universitet', 
akreditavo Klaip"dos universitet' 7 met! terminui (2021 m. rugpj(&io 31 d. Studij! kokyb"s 
vertinimo centro direktorius #sakymas Nr. SV6-15 D"l Klaip"dos universiteto akreditavimo).  

2021 m. spalio 21 d. KU Senato nutarimu Nr. 11-1 patvirtintas Klaip"dos universiteto veiklos 
gerinimo priemoni! planas, kuriame numatyta, kaip bus realizuojamos ekspert! pateiktos 
veiklos vertinimo i$vados ir rekomendacijos (https://www.ku.lt/wp-
content/uploads/2021/09/35093-SKVC-KU-vertinimo-isvadu%CC%A8-vertimas-i%CC%A8-liet.-k_.pdf). 
 
 
"steigtas KU ateities fondas 

Klaip"dos universiteto ateities paramos fondo steig"jais ir dalininkais tapo 9 Klaip"dos kra$te 
veikiantys verslo subjektai – AB „Vakar! laiv! gamykla“, AB „Limarko laivininkyst"s kompanija“, 
AB „Linas Agro Group“, UAB „Klaip"dos laisvosios ekonomin"s zonos valdymo bendrov"“, UAB 
„V"jo projektai“, UAB saugos tarnyba „Argus“, UAB „Garant“, UAB „Lighthouse Asset 
Management“ ir UAB „Benko servisas“. Trej! met! kadencijai i$rinkta 5 asmen! valdyba ir 
revizorius. Fondo valdybos pirmininku i$rinktas verslininkas, AB „Limarko laivininkyst"s 
kompanija“ generalinis direktorius Vytautas Lygnugaris, fondo direktoriumi – Vytautas 
Adomaitis. Fondo veiklos tikslai –  stiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavim', nauj! id"j! 
#gyvendinim', remti aktuali! mokslo inovacij! ir technologij! k(rim', telkti kompetencijas ir 
stiprinti infrastrukt(r', reikaling' ple&iant paslaugas j(rin"s energetikos, uost! veiklos ir 
laivybos, biotechnologij! ir kituose m"lynosios ekonomikos sektoriuose; remti naujas bei verslui 
ir bendruomenei aktualias studij! programas bei mokymus, remti 
mokymasi vis' gyvenim', STEAM centr', universitetines klases ir 
kitas mokymo formas; remti mokslo, kult(ros, $vietimo, meno, 
aplinkos apsaugos, istorijos, gamtos, architekt(ros, kult(ros 
vertybi! apsaugos, #am%inimo ir restauravimo bei kitus 
visuomenei naudingus projektus ir programas, steigti metines 
premijas studentams, d"stytojams, mokslininkams ir kitiems 
asmenims u% geriausius projektus, atitinkan&ius Fondo tikslus; 
steigti stipendijas studentams ir kt. 

 

 



 

Pirmasis EU-CONEXUS festivalis  

Rugpj(&iui baigiantis Klaip"dos universitete #vyko pirmasis EU-CONEXUS (Europos universitetas 
i$mani! pakran&i! miest! tvariai pl"trai) festivalis. Jis sub(r" apie 100 EU-CONEXUS 
bendruomen"s nari! – d"stytoj!, student!, meno kolektyv! ir sportinink!. Rugpj(&io 24-'j' KU 
miestelyje i$kilmingai pakelta EU-CONEXUS v"liava. Tai pirmasis gyvai vyk)s EU-CONEXUS 
universitet! bendruomeni! susitikimas. * KU atvyko Le Ro$elio (Pranc(zija), At"n! %em"s (kio 
(Graikija), Bukare$to technikos (Rumunija), Valensijos kataliki$kojo (Ispanija), Zadaro (Kroatija) 
universitet! atstovai. EU-CONEXUS festivalio programoje – parodos, dalykiniai susitikimai, 
pa%intin"s ekskursijos po KU miestel#, Klaip"d' bei Nering', #vairios sporto var%ybos ir koncertai. 
* kult(rin) renginio program' #siliejo Klaip"doje tuo metu vyk)s XXII tarptautinio universitet! 
teatr! forumas, kur savo pasirodym' pristat" Rumunijos universiteto studentai. EU-CONEXUS 
valdybos pirmininkas, Le Ro$elio universiteto prorektorius Jean-Marc Ogier pabr"%": „EU-
CONEXUS festivalis buvo proga daugumai m(s! gyvai pasimatyti pirm' kart'. Ir $is susitikimas 
tik dar kart' #rod", koks mums svarbus tikras bendravimas, koki' didel) #tak' jis turi visai 
tarpusavio ry$i! dinamikai. <…> Tai buvo nuostabus festivalis, kurio akimirkos i$liks labai ilgai 
daugelio Europos student! atmintyje.” Paskutini'j' festivalio dien' studentai tur"jo i$skirtin) 
galimyb) i$bandyti j"gas tarpuniversitetin"se drakon! val&i! lenktyn"se, kur pergal) peln" 
Kroatijos Zadaro universiteto studentai, o renginio v"liav' ir pareig' organizuoti antr'j# festival# 
per"m" Le Ro$elio universiteto delegacija. 

Klaip!dos universiteto vardo suteikimas gimnazijai 

Po konceptuali! partneri! diskusij! Klaip"dos „+emynos" gimnazijai suteiktas Klaip"dos 
universiteto „+emynos“ gimnazijos vardas. Klaip"dos mero V. Grubliausko po%i(riu, Klaip"dos 
miestas seniai vertas tur"ti universitetin) gimnazij'. Klaip"dos universitetas jau turi patirties, 
dirbant su universitetin"mis klas"mis Baltijos gimnazijoje. Gimnazijos #steigimas aktualus miesto 
ugdymo tinklo pl"tros perspektyvai. +emynos gimnazija yra $alia universiteto. Visi$kai netoliese 
yra KU Botanikos sodas, kuriame vyksta daug edukacini! veikl!. Universiteto miestelyje 
netrukus duris atvers STEAM centras. Klaip"dos miesto savaivaldyb"s planuose $iaurin"je 
Klaip"dos miesto dalyje pastatyti t(kstantme&io progimnazij' su gamtos moksl! profiliu. Visa 
tai gal"t! tapti ugdymo „burbulu“ vienoje vietoje.  

 

I#leista populiariausia Klaip!dos 2021-$j$ met$ knyga 

Paskutin" Klaip"dos miesto istorija nuo seniausiojo iki naujausiojo 
laikotarpi!, vokie&i! kalba buvo paskelbta 1900–1902 m. ir tik po 
$imto met! tapo prieinama lietuvi! kalba. Pra"jus 120 met!, pasirodo 
pirmoji KU istoriko dr. V. Safronovo para$yta miesto raidos sintez", 
sulaukusi did%iulio populiarumo Klaip"dos mieste. Knygoje daug 
pirm' kart' skelbiam! fakt!, nauj! vertinim!, $iol nepublikuot! 
vaizd!, specialiai knygai sukurta daugyb" kartografini! schem!, 
lenteli!. 



KOMUNIKACIJA. "IA ESI MATOMAS 
 

Komunikacijos auditorija  
 

 
 

 

 KU tinklalapyje (lietuvi! ir angl! kalbomis) fiksuota 2 085	107 puslapio per%i(r! per metus 
(2	081 754 per%i(r! 2020 m.). ,ia paskelbiama daugiau nei 300 naujien!, informuojama apie 
visus universiteto #vykius ir renginius.	KU Instagram paskyra turi 1 523 sek"jus (1 202 sek"jai 
2020 m.),	KU LinkedIn paskyra – 6 153 (5 365 sek"jai 2020 m.).	 
 

Reputacijos tyrimas 
 

 Klaip"dos universiteto u%sakymo buvo atliktas universiteto reputacijos tyrimas, apklausiant 
penkias tikslines respondent! grupes:  
• 10–12 klasi! moksleivius;  
• pirmo kurso studentus, studijuojan&ius ne Klaip"dos universitete;  
• Klaip"dos universiteto pirmo kurso studentus;  
• t"vus, kuri! vaikai galimai studijuos ar jau studijuoja auk$tosiose mokyklose;  
• 9–12 klasi! mokytojus.  

 Remiantis tyrimo rezultatais buvo patvirtinta KU prek"s %enklo strategija, komunikacijos 

planas bei patvirtintas naujas Klaip"dos universiteto $(kis !ia esi matomas.  

   



 

30 i#skirtini$ patir%i$ Klaip!dos universiteto gimtadienio proga 
 Buvo t)siami KU 30-me&io min"jimo renginiai, kuriuos vainikavo 2021 m. rugpj(&io m"n. 24–
26 dienomis vyk)s EU-CONEXUS festivalis, sub(r)s ne tik KU bendruomen), socialinius 
partnerius, bet ir gausi' $e$i! $ali! EU-CONEXUS bendruomen) trims dienoms. Festivalio metu 
vyko darbiniai susitikimai, pristatyta KU turima infrastrukt(ra, vykdoma veikla, vyko student! 
sporto, kult(ros renginiai, teatro festivalis ir kt.  

 

KU &iniasklaidai 

2021 m. surengta 14 spaudos konferencij!, infoakcij! %iniasklaidos atstovams. Spaudos 
konferencijose pristatyti reik$mingi KU mokslo projektai, akademinei bendruomenei svarbios 
datos. Infoakcij! metu #vairiuose KU padaliniuose %iniasklaidai pristatyti KU i$skirtinumai, pvz., 
mokslini! tyrim! laivo „Mintis” galimyb"s ir veikla, hipoterapijos, dirbtini! sal! k(rimo, kreve&i! 
auginimo projektai, Neurosensomotorikos laboratorijos galimyb"s, KU baz"je sukurtas elektrinis 
laivas ir kt.  

Per metus parengta daugiau nei 150 naujien!, i$ j! – 86 prane$imai spaudai, i$platinti 
nacionalinei, regioninei ir vietos %iniasklaidai (vidutinis j! platinimo da%nis 2021-aisiais – naujiena 
i$ KU kas keturias dienas); dar apie 70 prane$im!, informuojan&i! apie #vairias KU aktualijas bei 
#vykius, parengta ir patalpinta tinklapyje www.ku.lt, paskleista KU socialiniuose tinkluose.  

Lapkri&io m"nes# reporta%' apie KU kuriamas dirbtines salas ir j! ekomisij' (projektas 
„Livelagoons“) Klaip"doje filmavo tarptautinio TV kanalo „Euronews“ programos „Smart 
Regions“ komanda. Reporta%as transliuotas 2021 m. sausio m"nes#.  

Netradicin"s iniciatyvos:  

KU suburtos grup"s dalyvavo LRT tiesioginio eterio laid! – forumas „Rusija bunda“, diskusij! 
laida „Lietuva kalba“ – focus grupi! diskusijose. 

Gegu%) populiaraus tarptautinio konkurso „Eurovizija“ kontekste %iniasklaidos d"mesio sulauk" 
KU bendruomen"s parengtas geltonasis palaikymo $okis grupei „The Roop“, pasiek)s per%i(r! 
rekordus socialiniuose tinkluose (35 000 per%i(r!, pasiekta 151 900 vartotoj!).  

Kovo – baland%io m"nesiais i$ KU buvo transliuojamas Lietuvos j(r! muziejaus inicijuotas eko-
forum! ciklas. Diskusijose apie Baltijos j(ros tar$os problematik' dalyvavo 16 Klaip"dos mokykl! 
moksleivi!, mokslininkai, visuomen"je %inomi %mon"s.  

Lietuvos j(r! muziejaus organizuotoje tris dienas $urmuliavusioje „Tvarios ateities k(r"j! 
laboratorijoje“ Kopgalyje savo stendus ir mokslines veiklas pristat" KU J(ros tyrim! institutas ir 
J(ros technologij! ir gamtos moksl! fakultetas.  

KU pareng" interaktyv! stend' J(ros dienos renginiams, taip pat dalyvavo diskusijoje J(ros 
technologij! ir gamtos moksl! fakulteto, J(ros tyrim! instituto ir Baltijos regiono istorijos ir 
archeologijos instituto mokslininkai (2021-!j! bir%elio 18 d. Jurbarke). 

LRT projektas „Lietuvos 1000-me&io vaikai“. 



Pavasario ir rudens sezonais Universitetas pateik" 30 klausim! laidai „1000-me&io vaikai“. Taip 
pat KU dalyvavo kaip pagrindinio sezono prizo steig"jas. Klausimus laidos dalyviams u%dav" KU 
darbuotojai ir studentai.		
2021 m. lapkri&io 10 d. transliuota KU mokslo reklama prisijungiant prie iniciatyvos CNN Call to 
Earth Day. KU buvo matomas CNN socialini! tinkl! sraute, kaip vienas i$ dalyvi!.  

Kitos iniciatyvos: „Tvarios ateities k(r"j! laboratorija“ (J(ros diena Jurbarke); „14 m3 Baltijos. 
2050-ieji. Distopija ar realyb"?“ 

  

Pasiekimai, suk"l) pozityvi' informacin) bang' apie KU vie$ojoje erdv"je:  

• Met! archeologe paskelbta dr. Raimonda Naba%ait". 
• „Aukso pauk$t"s“ apdovanojimu #vertintas KU mi$rus choras „Paj(rio aidos“ ir vadovas  

doc. A. -umskis. 
• Populiariausia met! knyga pripa%inta KU BRIAI vadovo, istoriko dr. Vasilijaus Safronovo 

para$yta „Klaip"dos miesto istorija“ (leid"jas – Ma%osios Lietuvos istorijos muziejus).  
• „-vyturio ateities stipendijos“ konkurs' laim"jusi JTI doktorant" Greta Gyrait". 
• Dienra$&io „Vakar! ekspresas“ organizuotuose „Met! klaip"die&io“ rinkimuose „Met! 
$uolio“ nominacijos laim"toju tapo dr. Petras Ma%eika ir jo suburta student!-
pneumobilinink! komanda.  

 
Studij! rinkodara Lietuvoje  
-(kis „LAISV. IR ERDV. VEIKTI”. 

Tikslin" auditorija	– Vakar! Lietuva, apimant -iaulius, Taurag).	 
Mokamiems skelbimams ir google ads reklamai nustatomas am%ius 18–24 m. ir 45–54 m. 

Prioritetiniai sklaidos kanalai: skaitmeniniai,	video turinys, socialini! medij! reklama (mokami 
skelbimai), vaizdin" (skydeliai, animacijos, vaizdo maketai) reklama, skydeli! reklama portaluose:  
www.kurstoti (ir mobili versija); Adnet media tinkle (±140 tinklalapi!), elektroniniai dienynai: 
TAMO ir Manodienynas.lt (reklamini! skydeli! 5 m"nesi! trukm"s reklamin" kampanija ir vidini! 
prane$im! siuntimas mokiniams bei j! t"vams).		
 

T)simas susitarimas su PC Akropolis d"l nuolatini! KU ekspozicij! Akropolio erdv"se, turin&iose 
did%iausi' lankytoj! sraut'. 2021 eksponuotos dvi parodos:  

• “KU BRIAI paroda: „Archeolog! kasin"jimai -v. Jono ba%ny&ioje“  
• KU JTGMF paroda: „Visur IT: nuo palydovo kosmose iki i$manaus namo“ 

 

 

 

 



El. dienynas TAMO 

 Nuo 2021 m. vasario iki bir%elio (savait" per m"nes#) demonstruotas KU reklaminis skydelis 
B1 (rodomas Desktop, Mobile Reponsive aplinkoje/5 skirtingi per savait)) ir vidinis prane$imas 
(rodomas Desktop aplinkoje) reklamjuost"s pozicijoje visiems 9-12 klasi! mokiniams ir j! t"vams 
i$ Vakar! Lietuvos regiono (Neringos, Klaip"dos, Palangos, -ilut"s, Kretingos, Skuodo, Rietavo, 
Tel$i!, Ma%eiki!, -ilal"s, Taurag"s, Pag"gi!, Jurbarko, Raseini!, Kelm"s, -iauli!, Radvili$kio, 
Joni$kio, Plung", Pakruojo miest! ir rajon! savivaldybi!). Pasiekta 1	119 687 moksleivi! mokytoj! 
ir t"v! auditorija, #sitrauk" 5 566 vartotoj!.  

 

manodienynas.lt 

 Nuo 2021 m. baland%io iki liepos (savait" per m"nes#) demonstruotas KU reklaminis skydelis 
(manodienynas.lt aplinkoje/5 skirtingi per savait)) ir vidinis prane$imas reklamin"s juostos 
pozicijoje visiems 9-12 klasi! mokiniams ir j! t"vams i$ Vakar! Lietuvos regiono. Kampanijos 
rezultatai:  

• Kampanijos metu buvo surinkta %ymiai daugiau parodym! nei planuota – 714 664 (planuota 
surinkti 503 212 parodymus). 

• Kampanijos metu buvo surinkta kelis kartus daugiau paspaudim! nei planuota – 42 472 
(planuota surinkti 10 077 paspaudimus). 

• Bendras kampanijos CTR (reklamos parodym! skai&iaus ir paspaudim! ant jos skai&iaus 
santykis) – 5,94% (i$skirtinai auk$tas). 

• Kampanijos metu geriausiai sek"si statin"ms pocizijoms	Manodienynas.lt	puslapyje po 
prisijungimo (B5). -iose pocizijose	buvo labai auk$tas CTR rodiklis, lyginant su kitomis 
pana$iomis kampanijomis – 8,94%. 

 

Skaitmenin! rinkodara 

 S"kmingai vykdyta studij! rinkodara skaitmenin"s rinkodaros kanalais: Google Ads 
(skelbimai parodyti 297 493 kartus) ir Facebook Ads. Taip pat i$oriniuose kanaluose (Adnet 
tinkle – leid%iant reklam' # KU skelbimus sureaguota 784 085 kartus).	 
 Sukurti reklamos produktai:  

• 30 bakalauro program! pristatantis reklaminis leidinys (400 vnt. i$siuntin"ta # 52 Vakar! 
Lietuvos gimnazijas bei 100 vnt. i$dalinta vie$ose Klaip"dos miesto erdv"se).  

• *vairi! internetin"s reklamos skydeli! ir maket! el. mokykl! dienynams skirtingais formatais 
parengta 25 vizualai. 

• Parengta 21 studij! programos vizualin"s/reklamin"s med%iagos vienetas. 
 

2021 m. pavasar# suorganizuoti $ie projektai, orientuoti # vyresni!j! klasi! moksleivius: 

• 2021 m. vasario 22 ir 26 d.: KU paskaita UAB Visma: „Visur IT: nuo kasos aparato 
parduotuv"je iki palydovo kosmose“. Pasiekta tikslin" auditorija – 130 mokini! i$ Klaip"dos, 
Plung"s, Kretingos, Garg%d!, -v"k$nos, -iauli! ir Panev"%io. 



• 2021 m. kovo 22–26 d. 17-asis „I$keisk pamok' # paskait'“. D"stytojai pasi(l" 61 paskaitos 
tem'. Dalyvi! lokacija ap"m" vis' Lietuv': nuo Skuodo, Plung"s, Tel$i!, Klaip"dos Garg%d! 
iki Vidukl"s, Skaudvil"s, Domeikavos ir -iauli!. I$ viso pasiekta auditorija nuo pradini! iki 
vyresni!j! klasi! moksleivi!: ~3 000. Pirm' kart' pasi(lyta paskait! pradinukams ir 5–8 
klasi! mokiniams.  

• 2021 m. baland%io 12–16 d. „KUR stoti: virtual(s susitikimai su ku d"stytojais“ 
5 temin"s dienos, 1 val. trukm"s susitikimai su vis! fakultet! atstovais. Pasiekta tikslin" 
auditorija – 105 vyresni!j! klasi! mokini! i$ Klaip"dos miesto ir rajono savivaldyb"s. 

• 2021 m. gegu%"s 11–14 d. „Mama nepad"s. Sudorok stres' pats!“   
Per keturias dienas mokiniams pasi(lytos 4 skirtingo tipo paskaitos, skirtos psichologi$kai 
pasiruo$ti #veikiant egzamin! stres' ir renkantis ateities profesij'. Paskaitas d"st": 
psicholog" A. Ananjevait", KU d"stytojai: V. Kontautien", L. Brazdeikien" bei B. Anu%ien". 
Registracij!: 243. 

• 2021 m. lapkri&io 29–gruod%io 3 d. 18-asis „I$keisk pamok' # paskait'“. D"stytojai pasi(l" 
60 paskait!, kurios vyko tiek gyvai, tiek nuotoliniu b(du. Kai kuriais atvejais d"stytojai vyko 
# mokyklas. I$ viso pasiekta auditorija nuo pradini! iki vyresni!j! klasi! moksleivi!: 2 500.  

• 2021 m. pavasar# vyko KLAIP.DA iD projektas – profesinio orientavimo veiklos su KU 
d"stytojais. 

 

D!mesio akademija 

2021 liep' patvirtinus nauj' KU komunikacijos strategij' ir $(k# ,ia esi matomas visi KU 
si(lomi u%si"mimai, ekskursijos ir mokymai moksleiviams perorganizuoti # viening' paket' 
„D"mesio akademija“, kurioje aktyv(s ir gab(s moksleiviai gali #sitraukti # sau #domias veiklas 
kartu su KU mokslininkais, d"stytojais ir studentais, apsilankyti KU laboratorijose, ekspedicijose.  

 
Dalyvavimas mokykl! karjeros dienose 
 
Data Vie!a pamoka / paskaita + KU pristatymas 
2021-02-02 Tarpasmeninio bendravimo subtilyb"s ir testas.  

N. Akmen"s Ramu#i$ gimnazijoje susitikimas su 9–11 kl. mokiniais (170). 
2021-02-22 Karjeros planavimas. Klaip"dos %emynos gimnazijos 9 klas"je vyko susitikimas su 30 

mokini$. 
2021-01-25 KU pristatymas Plung"s Saul"s gimnazijoje, Plateli$ ir Als"d&i$ gimnazijose (susitikimas 

su 120 mokini$). 
2021-03-04 J'r$ tyrin"tojo pamoka Kretingos Jurgio Pabr"&os gimnazistams (susitikimas su 30 

mokini$). 
2021-03-03 KU pristatymas Akmen"s rajono gimnazij$ mug"je (susitikimas su 150 mokini$). 
2021-03-19 KU pristatymas Baltijos gimnazijos karjeros dienose. 
2021-04-02 KU pristatymas (auk"n$ Vlado P'tvio Putvinskio gimnazijoje (susitikimas su 60 

mokini$). 
2021-06-17 KU pristatymas Klaip"dos Aitvaro gimnazijje (susitikimas su 30 mokini$). 

 
 



 
Studij$ rinkodara u&sienyje  
 

 
KU reklama portale www.educations.com 

• KU profilis su 30 BA ir MA program!. 
• Registruotiems vartotojams i$si!sta 3 000 lai$k! (Socialinio darbo studij! programa).  
• IT bakalauro laipsnio programa i$kelta # paie$kos srauto vir$! (1 m"nuo). 
• KU bakalauro studij! video turinys i$verstas # angl! kalb', subtitruota beveik 30 filmuk!. 

 

Dalyvavimas u&sienio studij$ mug!se 

• 2021 rugs"jo 28–spalio 1 d. dalyvauta EAIE virtualioje parodoje (Community Exchange 
virtual conference & exhibition).   

• 2021 m. spalio 20–22 d. dalyvauta Ukrainoje vykusioje gyvoje parodoje (INTERNATIONAL 
EXHIBITION WORLD EDU) konsultuota 400 moksleivi!. 

• 2021 spalio 22–23 d. dalyvauta Turkijoje vykusioje virtualioje parodoje (VEF). 
• 2021 spalio 29–30 d. dalyvauta Japonijoje vykusioje virtualioje parodoje (EHEF). 
• 2021 spalio 27–29 d. dalyvauta Kazakstane vykusioje virtualioje parodoje (IEF 2021 

Bolashaq Fund). 
• 2021 lapkri&io 17 d. dalyvauta virtualioje parodoje (Begin Central Asia). 
• 2021 m. spalio 21 d., dalyvauta gyvoje parodoje (EXPO Dubai). 
• Susitikimas (webinaras) su Baltarusijos studentais. 

 
 

 

 

 

 

Pasiekta auditorija
93 000

Konsultuota 
besidomin!i"j"

4 500

Priimta 
parai#k"

1 250

I#si"sta pasi$lym" 
atrinktiems 

kandidatams
442

Priimta student" ir 
paruo#ta 

dokument" vizoms
345



STUDIJOS. SVARBIAUSI AKCENTAI 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Veiklos plano rodikliai (2020/2021 m. pokytis) 

 
 



BA/MA PRI#MIMAS 
 
2021 m. priimta 912 student!, i$ kuri! # pakopines bei profesines studijas – 776. Jau tre&ius 
metus i$ eil"s bendras priimt!j! # KU skai&ius i$lieka stabilus. Palyginus su 2020 m., 16 proc. 
padid"jo pri"mimas # studij! programas, vykdomas u%sienio kalbomis. Tai pozityvus rei$kinys, 
nes viz! i$davimas $iais metais %enkliai suma%"jo. 

2021 m. pri"mimas vykdytas # 59 studij! programas (t.y. dviem studij! programomis ma%iau 
negu 2020 m.), i$ j! I pakopa – 29, i$ j! 19 u%sienio kalba; II pakopa – 29, i$ j! 11 u%sienio kalba; 
profesin"s studijos – 1. 

I$augo pateikt! pra$ym! (1 134) BA studijoms bet kuriuo prioritetu skai&ius i$ Vakar! Lietuvos 
regiono savivaldybi!, lyginant su 2020 m. (1 033). Studijas KU rinkosi apie 2,62 proc. pateikusi! 
parai$kas student!.  

 
Priimt$j$ BA/MA student$ skai%ius 
 

Fakultetas SvMF Pokytis SHMF Pokytis BRIAI Pokytis JTGMF Pokytis JTI Pokytis 

BA 114 )4 202 *42 15 *3 94 )12 19 )3 

MA 108 *4 162 *64 11 )11 49 + 2 *7 
Kitos 

studijos 
84 *21 39 *21 - - 13 *14 0 *1 

I# viso 306 *21 403 *127 26 )8 156 *2 21 *4 
i# j" 

u%sienio: 
          

BA 21 )11 19 *3 6 *5 36 )9 - - 
MA 7 *7 16 *3 - - 6 )2 - - 

Kitos 
studijos 

- - 25 )15 - - - - - - 

I# viso 28 )4 60 )9 6 *5 42 )11 - - 

 
 
 
Pateikt! BA pra$ym! bet kuriuo prioritetu skai&ius pagal Vakar! Lietuvos regiono apskritis 
 

 Klaip"dos apskritis Taurag"s apskritis Tel!i$ apskritis 

2020 m. 867 94 173 

2021 m. 761 79 193 

 
 
 



BA/MA STUDIJ$ KRYPTYS 
 

2021 m. KU studijavo 2 504 studentai; i$ j! – 1 672 moterys. BA studijose moterys sudaro 64,7 
proc., MA – 71,8 proc. Lyginant su 2020 m., i$liko stabilus studijuojan&i!j! valstyb"s 
finansuojamose vietose skai&ius, t. y. apie 38 proc. vis! studijuojan&i!j!. Bendras student! 
skai&ius suma%"jo 3,8 proc. ir tai yra tiesiogiai susij) su student! ma%"jimu valstyb"s 
nefinansuojamose studij! vietose d"l 57 proc. i$augusio studij! mokes&io kai kuriose studij! 
kryptyse.  

Populiariausios socialini! moksl!, sveikatos moksl! bei verslo ir vie$osios vadybos studij! 
kryptys, kuriose yra 59 proc. studijuojan&i!j!.  

Daugiausia priimta studijuoti valstyb"s finansuojamose (VF) studijose yra in%inerijos studij! 
programose, daugiausia # valstyb"s nefinansuojamas (VNF) – verslo ir vie$osios vadybos 
studijose.  

KU baig" 755 absolventai, t. y. beveik 9 proc. ma%iau negu 2020 m. Daugiausia absolvent! – 
ugdymo ir sveikatos kryp&i! studijose. 

 

Studentai laipsn# suteikian&iose bei profesin"se studijose 

 

Studij" kryptis 
BA, MA 

Studij" 
programos 
I# viso/i# j" 

u%sienio kalba 

Absolventai 
Priimt"j" skai!ius 

I# viso studijuojan!i"j" 
skai!ius 

VF VNF VF VNF 

Sveikatos mokslai 7/1 163 50 67 113 385 
Sportas 1/1 - - 2 0 28 

Ugdymo mokslai 14/2 165 44 62 112 221 

Socialiniai mokslai 13/3 156 59 114 189 349 

Verslo ir vie#oji vadyba 10/6 132 29 130 81 375 

Humanitariniai mokslai 17/3 39 43 12 138 52 

Informatikos mokslai 3/2 19 33 17 99 39 

Technologij" mokslai 2/- - - - 0 0 

In%inerijos mokslai 11/9 72 65 28 153 102 

Gyvyb&s mokslai 2/2 6 19 2 38 9 

Fiziniai mokslai 2/1 3 - - 17 4 

I' VISO 82/30 755 342 434 940 1564 
I# j" BA/MA/prof. 

studijos 40/41/1 410/313/32 170/162/10 274/125/35 567/363/10 1226/307/31 

Pokytis (lyginant su 
2020 m.) *16/)2 *74 *8 *51 )7 *107 



BA/MA STUDIJOS PADALINIUOSE 
 

Daugiausia u%sienio ir Lietuvos student! studijuoja Socialini! ir humanitarini! moksl! fakultete 
(1 203). Daugiausiai student! suma%"jo Sveikatos moksl! fakultete, o padaug"jo trijuose 
padaliniuose – J(r! tyrim! institute, Baltijos istorijos ir archeologijos institute, J(r! technologij! 
ir gamtos moksl! fakultete. 

KU nuosekliai siekiama pritraukti daugiau u%sienio student!. Student!, u%sienio pilie&i!, 
studijuojan&i! u%sienio kalbomis, skai&ius stabiliai auga. 2021 m. tokie studentai sudar" apie 10 
proc. studijuojan&i!j!. 2021 m. daugiausiai BA ir MA u%sienio student! skai&ius i$augo J(r! 
technologij! ir gamtos moksl! fakultete. 

KU s"kmingai optimizuojamos studij! programos. Siekiama, kad kuo daugiau studij! program! 
b(t! prieinamos u%sienio kalba. KU vykdomos 81 (16 studij! program! ma%iau negu 2020 m.) 
studij! programos lietuvi!	kalba, i$ j! 30 u%sienio kalba (dviem programomis daugiau negu 2020 
m.). Daugiausia studij! program! (9) suma%"jo J(ros technologij! ir gamtos moksl! fakultete.  

 
Studij! program! skai&ius 
 

Fakultetas SvMF Pokytis SHMF Pokytis BRIAI Pokytis JTGMF Pokytis JTI Pokytis 
BA 

programos 
8 *2 19 *4 3 + 8 *4 2 + 

i! j$ 
u&sienio k. 

5 )2 4 + 1 *1 7 )1 2 + 

MA 
programos 

7 *1 22 *1 2 + 7 *5 3 )2 

i! j$ 
u&sienio k. 

3 )2 3 + - - 4 *1 1 *1 

 
Student! skai&ius 
 

Fakultetas SvMF Pokytis SHMF Pokytis BRIAI Pokytis JTGMF Pokytis JTI Pokytis 

BA 506 *20 821 )26 33 )8 295 )11 55 )16 

MA 236 *29 319 *80 13 + 89 )5 13 *7 
Profesin&s 
studijos - - 41 )5 - - - - - - 

Kt. studijos 52 *33 22 )16 - - 9 *8 - - 

I# viso 794 *82 1203 *33 46 )8 393 )8 68 )9 
i! j" u#sienio:           

BA 37 )13 46 )7 17 + 68 )30 - - 
MA 21 )1 36 )3 - - 9 )6 - - 

Kt. studijos - - 22 )16 - - - - - - 

I# viso 58 )14 104 )26 17 + 77 )36 - - 



STUDENT$ IR D#STYTOJ$ MOBILUMAS  
 
Pirm'j' 2021 m. pus) buvo paskelbtas karantinas, tod"l s'lygos mobilumui nebuvo palankios. 
Student! judumas atsinaujino vasar'. Jie vyko praktikoms studij! metu, bei absolvent! 
praktikoms. Studijoms # u%sien# studentai vyko tik 2021 m. rudens semestre. Praktikoms ir 
studijoms daugiausia student! rinkosi Ispanij', Kipr', Latvij'. Aktyviau student! main! 
programose dalyvavo magistrantai.  

Atvykusi! student! skai&ius lyginant su 2020 m. padid"jo ne%ymiai. Daugiausiai student! 
atvyko i$ Pranc(zijos, Turkijos, Italijos.  

Atvykstan&i! student! skai&iai yra didesni, negu i$vykstan&i!. Viena vertus tai d%iugina, kita 
vertus, #pareigoja daugiau d"mesio skirti KU student! motyvacijai ir galimyb"ms aktyviau 
dalyvauti tarptautinio judumo programose.  

D"stytojai daugiausiai vyko # Latvij' (5 d"st.), Ispanij', Kipr', Kroatij' po 3 d"st., Vokietij' (2 
d"st.) atvyko i$ –  Latvija, Lenkija, Italija, Ispanija. At$aukus pandemijos ribojimus, stebimos 
spar&ios d"stytoj! judumo augimo tendencijos. Atvykstan&i! d"stytoj! judumo augimas yra 
ma%esnis, lyginant su i$vykstan&i! (300 proc.) 

Aktyviausiai student! mobilumas vyko Socialin! ir humanitarini! moksl! fakultete, d"stytoj! 
tarpe – Sveikatos moksl! fakultete.  

 

Student! ir d"stytoj! mobilumas 
 

Fakultetas SHMF BRIAI SvMF JTGMF JTI I! viso Pokytis 

I(VYKSTANTIEJI 

BA stud. 11 0 3 2 0 16 *8 

MA stud. 13 0 2 1 4 20 + 

D"stytojai 9 0 9 5 1 24 16) 

ATVYKSTANTIEJI 

BA stud. 34 0 9 10 0 53 )6 

MA stud. 3 0 0 0 1 4 *4 

D"stytojai 6 1 13 0 1 21 10) 

  



STIPENDIJOS 
 
Socialines stipendijas studentams, atitinkantiems nustatytus reikalavimus, teikia Valstybinis 
studij! fondas. 2021 m. toki' stipendij' gavo 88 studentai (t.y. 33 proc. daugiau negu 2020 m.). 

Vardines stipendijas teikia Universiteto socialiniai partneriai ir Valstyb", #steigusi Lietuvos 
prezident! stipendijas #vairi! studij! sri&i! gabiausiems studentams ir tikslines stipendijas, 
param' pedagogines, in%inerines studijas pasirinkusiems studentams. Skatina ir remia 
studentus ir Klaip"dos m. savivaldyb", skirdama vardines stipendijas ir premijas u% puik! 
mokym'si, u% aktuali' miestui akademin) veikl'.  

 

Tikslin"s ir vardin"s stipendijos  
 

Stipendijos / premijos pavadinimas Steig"jas / administratorius Student$ sk. 

Tikslin"s pedagogus rengian#i$ program$  
stipendijos 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb" / 
Nacionalin" !vietimo agent'ra 

21 

Parama pedagogines studijas pasirinkusiems 
studentams 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb" / 
Valstybinis studij$ fondas 

55 

Tikslin"s skatinamosios stipendijos 
atitinkamas in&inerines studijas 

pasirinkusiems studentams 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb" / Lietuvos 
Respublikos Ekonomikos ir inovacij$ 

ministerija 
78 

Lietuvos Respublikos prezident$ vardin"s 
stipendijos 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb" / Lietuvos 
Respublikos (vietimo, mokslo ir sporto 

ministerija 
1 

Klaip"dos m. savivaldyb"s premijos (u& 
baigiamuosius darbus) 

Klaip"dos m. savivaldyb" 5 

Klaip"dos m. savivaldyb"s stipendijos 
gabiems ir talentingiems I kurso studentams 

Klaip"dos m. savivaldyb" 12 

Prof. Stepono Kolupailos premija Vyd'no jaunimo fondas (JAV) 1 
UAB „Airplus1 Lituanica“ vardin" stipendija UAB „Airplus1 Lituanica“ 2 
UAB „Baltisches Haus“ vardin" stipendija UAB „Baltisches Haus“ 1 

AB „Vakar$ laiv$ gamykla“ vardin"s 
stipendijos 

AB „Vakar$ laiv$ gamykla“ 6 

Klaip"dos pramoninink$ asociacijos vardin"s 
stipendijos (u& baigiamuosius darbus) 

Klaip"dos pramoninink$ asociacija 2 

Alfonso %alio labdaros fondo vardin" 
stipendija 

Alfonso %alio labdaros fondas 1 

 

Puikiai ir labai gerai studijuojantiems, dalyvaujantiems mokslin&je, menin&je ir visuomenin&je veikloje studentams skiriamos 
(vairios skatinamosios KU fakultet" Taryb" bei Senato stipendijos. Vienkartin&s Rektoriaus ar Dekano stipendijos skiriamos 
u% student" aktyv" dalyvavim) Universitet) garsinan!ioje mokslin&je, menin&je ir sportin&je veiklose. Pla!iau apie tokias 
stipendijas galima rasti padalini" metin&s veiklos ataskaitose. 



MOKYMASIS VIS% GYVENIM% 
 
2021 m. kvalifikacijos tobulinimo kursai buvo vykdomi penkioms tinkslin"ms grup"ms, i$ j! 
did%iausi' dal# (88 proc.) dalyvi! sudar" pedagogai. Bendras dalyvi! skai&ius yra ma%esnis d"l 
to, kad kurs! vidutin" trukm" tapo beveik dvigubai ilgesn" d"l pasikeistusi! pedagog! 
kvalifikacijos tobulinim' reglamentuojan&i! reikalavim!. Be to, sveikatos prie%i(ros specialist! 
dalyvavimui kvalifikacijos k"limo kursuose didel"s #takos tur"jo COVID-19 situacija.  

*vairiuose renginiuose i$ viso dalyvavo 2 730 dalyvi! i$ #vairi! Lietuvos region!: Klaip"dos m. – 
1589; Klaip"dos apskr. – 437; Vilniaus apskr. – 271; Taurag"s apskr. – 115; Kauno apskr. – 97; 
-iauli! apskr. – 68; Tel$i! apskr. – 56; Marijampol"s apskr. – 35; Alytaus apskr. – 24; Utenos 
apskr. – 19; Panev"%io apskr. – 11. Taip pat 8 dalyviai dalyvavo i$ u%sienio valstybi! (Latvijos, 
Lenkijos, Liuksemburgo, Nyderland!, Rusijos ir kt.). Taigi, 58 proc. dalyvi! yra i$ Klaip"dos 
miesto, 16 proc. – Vakar! Lietuvos regiono gyventojai, ketvirtadalis (25 proc.) – kit! Lietuvos 
region! asmenys ir 1 proc. i$ u%sienio valstybi!.  

Neformaliuoju ir savi$vietos b(du #gyt! kompetencij! vertinimo ir pripa%inimo proced(ra daugiau 
renkasi Klaip"dos regiono gyventojai.  
 

Kvalifikacijos tobulinimas 
 

Tikslin"s grup"s Kurs$ 
skai#ius 

Trukm" 
val. 

Dalyvi$ 
skai#ius 

I! viso dalyvi$ skai#ius 
palyginus su 2020 m. 

Pedagogai 36 1 470 2 397 *950 

Valstyb"s tarnautojai 3 24 66 *78 

Sveikatos prie&i'ros specialistai 11 2 824 226 )32 

Auk!t$j$ mokykl$ d"stytojai 1 160 22 *48 

Sporto specialistai 2 1 340 19 )11 
I! viso: 53 5 818 2 730 *1 033 

 
Neformaliuoju ir savi$vietos b(du #gyt! kompetencij! vertinimas ir pripa%inimas 
 

Eil. 
Nr. 

Studij$ (pagrindini$) 
programa 

Pateikti 
pra!ymai 

 

Kandidat$ 
sk. 

Asmenims 
pripa&intos 

kompetencijos 

Studijuojantys 
asmenys 

1. Andragogika 4 4 4 4 

2. Laisvalaikio sportas 1 1 1 1 

3. Slauga 5 5 5 5 
4. Vie!asis administravimas 1 1 1 1 
5. Visuomen"s sveikata 2 2 2 2 

6. Vadyba 2 2 2 2 

I! viso: 15 15 15 15 



 

MOKSLAS. SVARBIAUSI AKCENTAI 
 
 

  
 
 

 

 
Veiklos plano rodikliai (2020/2021 m. pokytis) 

 



DOKTORANT&RA IR PODOKTORANT&RA 
 

2021 m.  KU veikia 11 doktorant(ros studij! program! – edukologija, politikos mokslai, vadyba, 
ekonomika, filologija, istorija ir archeologija, etnologija, menotyra, fizin" geografija, ekologija ir 
aplinkotyra, transporto in%inerija. 3 doktorant(ros studij! programos s"kmingai akredituotos. 

2021 m. doktorant! ir podoktorant! skai&ius padid"jo tik po 1, tai labiausiai susij) su valstyb"s 
skiriamu finansavimu. Daugiausia doktorant! ir podoktorant! studijuoja JTI.  

Siekiant podoktorant(ros studij! pl"tros Senatas nutarimu Nr. 11-7 patvirtinti Klaip"dos 
universiteto podoktorant(ros sta%uo&i! tvarkos apra$as. 

 
 
 
 
 
Auga doktorant! i$ u%sienio skai&ius. KU doktorant(ros studij! programose studijuoja 15 
u%sienie&i! (i$ j! 8 moterys), i$ j! 12 Ekologijos ir aplinkotyros krypties doktorant(roje, po vien' 
istorijos, filologijos ir transporto in%inerijos kryptyse. 

2021 m. apginta 13 disertacij! (i$ j! keturios angl! kalba), t.y. penkiomis diserstacijomis daugiau, 
negu 2020 m.  

 
Apgintos disertacijos 
 
Egidijus Pape!kys „Lietuvos Respublikos gynybin&s galios transformacija 1990–2004 m.: tarp 
individualios ir kolektyvin&s gynybos“ Istorija ir archeologija 

Edita Baranskait& „Turizmo inovatyvumo ekonominio poveikio vertinimas“ Ekonomika 
Greta Gyrait&	„Microbial water quality and potential risks for human health at the Southeastern 
Baltic Sea bathing waters“ („Mikrobiologin& vandens kokyb& ir potencialios gr&sm&s %mogaus 
sveikatai pietry!i" Baltijos j$ros maudykl" vandenyse“) 

Ekologija ir aplinkotyra 

Diana 'ateikien&	„J$r" laiv" balastini" vanden" valymo sistem" diegimo tyrimai“ Transporto in#inerija 

Dovil& Bataityt&	„Klaip&dos (Memelio) vaizdini" reprezentacij" formavimasis ir panauda turizmo 
praktikose 1919–1990 m.“ Istorija ir archeologija 

Rasa Idzelyt&	„Assessment and impact of ice cover and future projections for the Baltic Curonian 
Lagoon“ („Kur#i" mari" ledo dangos vertinimas, poveikis ir ateities prognoz&s“) Ekologija ir aplinkotyra 

Alvyda Obrikien&	„Politin&s demokratijos sugr&sminimas socialin&s-ekonomin&s nelygyb&s 
kontekste“ (disertacija ginama 2021-09-24) Politikos mokslai 

Egl& Rimkien&	„Statybin& gele%is Lietuvos pilyse XIV-XVI a. Archeologijos duomenimis“ Istorija ir archeologija 
Mirco Haseler	„Meso – and microplastic in the Baltic coastal environment“ („Mezo – ir 
mikroplastiko #iuk#l&s Baltijos j$ros pakrant&s aplinkoje“) Ekologija ir aplinkotyra 

Tomas Bacys	„Informacinio karo technologijos mediatizuotoje politikoje: Rusijos ir Ukrainos 
konflikto vaizdavimo Vokietijos informacin&je erdv&je atvejis“ Politikos mokslai 

Lina Baira#auskien&	„Mokykl" vadovi" profesin&s tapatyb&s konstravimas daugialypi" edukacini" 
s)veik" metu“ Edukologija 

Gintautas Jak#tys	„Lietuvos kari" kasdienyb& karo ir taikos metu 1918-1940 m.“ Istorija ir archeologija 

Egl& Baltranait&	„Impact of physical geographical factors on the sustainability of South Baltic 
seaside resorts“ („Fizini" geografini" veiksni" poveikis piet" Baltijos paj$rio kurort" tvarumui“) Fizin$ geografija 

Doktorantų paskelbtos 
publikacijos 

 Iš viso 
doktorantų 

 

79 

Priimta 

16 

Apgintos disertacijos 

13 51 

Iš jų moterų 
 

74 7 

Podoktorantūros 
stažuotojai 



PUBLIKACIJOS UNIVERSITETE 
 
2021 m. bendras paskelbt! publikacij! skai&ius (528) i$augo beveik 19 proc. Tai pat 42 proc. 
i$augo CA WoS ir Scopus publikacij! skai&ius (nuo 143 publikacij! 2020 m. iki 203 publikacij! 
2021 m.).  

CA WoS duomen! baz"je daugiausia publikacij! paskelbta aplinkotyros kryptyje. 

Did"ja publikacij! tarptauti$kumas: u%sienio leidiniuose 2021 m. paskelbta 31 proc. publikacij! 
daugiau nei 2020 m. 

 

Publikacij! r($ys universitete 
 

I' VISO 
 

CA, Scopus Kituose 
leidiniuose 

Mono
graf. 

U%sienio 
leidiniuose 

Su 
bendraautoriais 

Su u%sienio 
bendraautor. 

528 

I#
 j"

: 203 325 6 238 345 122 

*84 *19% *60 *42% *31 *10% +1 *56 *31% *63 *22,3% *12 *11% 

 
 
 
Clarivate Analytics WoS Publikacij! pasiskirstymas pagal mokslo kryptis (15 populiariausi!) 

 

 
 
 



PUBLIKACIJOS PADALINIUOSE  
 
Bendras publikacij! skai&ius labiausiai i$augo BRIAI. 2021 m. CA WoS publikacij! did%iausias 
augimas fiksuotas JTI. CA WoS ir Scopus publikacij! augimas stebimas beveik visuose 
akademiniuose padaliniuose. Taip pat pastebimas publikacij! u%sienio leidiniuose augimas 
beveik visuose padaliniuose.  
 
Mokslo publikacijos padaliniuose 
 
	 SHMF SvMF JTGMF JTI BRIAI Bot. sodas 
I! viso publikacij$ 161 116 56 116 98 4 
Pokytis  )29 

+22% 
*2 
-1,7% 

)2 
+3,7% 

)20 
+20,8% 

)38 
+63,3% 

*4 
-50% 

I! j$: 	 
CA, Scopus 32 44 28 85 16 1 
Pokytis )6 

+23% 
)8 
+22,2% 

*3 
-9,7% 

)32 
+60,4% 

)8 
+100% 

= 
 

Kituose leidiniuose 129 72 28 31 82 3 

Pokytis )27 
+26,5% 

*7 
-8,9% 

)5 
+21,7% 

*12 
-27,9% 

)30 
+57,7% 

*3 
-50% 

Monografij$ 4 1 - - 1 - 
Pokytis - *2 - - )1 *1 
U&sienio leidiniuose 53 60 23 85 20 2 

Pokytis )7 
+15,2% 

)11 
+22,4% 

)4 
+21% 

)32 
+60,4% 

*3 
-13% 

= 
 

Su bendraautoriais 86 94 49 111 36 3 
Pokytis )11 

+14,7% 
)13 
+16% 

)11 
+28,9% 

)26 
+30,6% 

)18 
+100% 

*3 
-50% 

Su u%sienio bendraaut. 15 29 13 71 4 1 

Pokytis *8 
-34,8% 

)5 
+20,8% 

*4 
-23,5% 

)22 
+44,9% 

= *1 
-50% 

 
 
CA WoS &urnalai, kuriuose 2021 m. paskelbtos KU mokslinink$ auk!to cituojamumo publikacijos 

 
,urnalo pavadinimas IF Pagrindiniai partneriai 

Ecology letters 9,492 Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde (Vokietija) 
Institute of Marine Sciences; National Research Council (Italija) 
University of Parma (Italija), University of Bologna (Italija) 
University of Gothenburg ('vedija), Cawthron Institute (Naujoji 
Zelandija) 
Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences 
(Lenkija) 
University of Porto (Portugalija) 
University of Tartu (Estija), Aarhus University (Danija) 
University of Gdansk (Lenkija), University of Kiel (Vokietija) 

The Journal of Allergy and Clinical 
Immunology: In Practice 

7,55 

Science of the total environment 5,589 
Composite structures 4,829 
Nutrients 4,171 
Environmental science & policy 4,767 
Remote Sensing 4,509 
Marine pollution bulletin 4,049 



MOKSLO PROJEKTAI IR PASLAUGOS  
 
S"kmingai vykdomi tyrimai pagal sutartis su (kio subjektais. Toki! sutar&i! vert" i$augo 31 proc. 

KU aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose: 2021 m. buvo vykdomi 132 
projektai (i$ j! 107 mokslo projektai), prad"ti vykdyti 28 (i$ j! 23 mokslo) nauji projektai. Nauj! 
projekt! skai&ius gana %enkliai suma%"jo, d"l besibaigian&io finansavimo periodo. Ta&iau didelis 
projekt! parai$k! skai&ius leid%ia tik"tis nauj! projekt! augimo 2022 m. 

 
Sutartys su (kio subjektais moksliniams tyrimams 
 

Padaliniai U%dirbtos l&#os, Eur 
(be PVM) Pokytis % Pasira#yt" 

sutar!i" skai!ius Pokytis % 

JTI 788 962,29  14 %  23 53 %  

JTGMF 
27 775,29 

 
59 %  5 150 %  

BRIAI* 54 882,55  68 %  4 33 %  

SHMF 7 086,00  151 %  4 33 %  

SvMF 5 850,00  100 %  1 - 
Laivai „Mintis“ 
„Brabander“ 

1	227 037,52 40 %  3 - 

I! viso 
 

2 111 593,65 
 

31 %  40 43 %  

 
*BRIAI 2020 metais buvo subrabgovas sutarties, kurios vert$ daugiau nei 600000 Eur, ta%iau lyginamojoje analiz$je !i sutartis 
n$ra &trauka kaip i!skirtin$. Taip pat ne&trauktas ir minimos sutarties likutis 2021 metais, t.y. 60969 Eur. 

 
Paslaug! potencialo vystymas 
 
 Projekt! KORPIS ir KORPIS2 metu suburta mokslo vadybinink! komanda, kurios nariai, 

kuruodami skirting! sri&i! mokslo pasiekimus, bendraujant su tyr"jais siekia sustiprinti 

komercinimo potencial'. Did%iausias d"mesys skiriamas MTEPI sutar&i! su verslo partneriais 

sudarymui ir #gyvendinimui. Padedant i$or"s ekspertams, buvo tobulinamos mokslo vadybinink! 

kompetencijos, mokomasi sudaryti MTEPI paslaug! komercinimo strategijas.  

Vienas i$ projekto KORPIS rezultat! – per%i(r"tas, atnaujintas ir KU Senato patvirtintas 

dokumentas  Klaip"dos universiteto intelektin"s nuosavyb"s valdymo ir komercinimo taisykl"s. 

Sudarytas technologij! perdavimo vykdymo algoritmas (apra$omoji dalis ir schema). 

 



VERT#S REGIONUI K&RIMAS. INOVACIJOS 
 
 
Suteiktas Lietuvos patentas KU 
i#radimui  
 
2021 metais Europos patent! biurui 
pateiktos dvi parai$kos: i$radimui „Naftos 
angliavandenili! skaidymas naudojant 
gryb! kult(ras“ (i$rad"jos dr. T. 
Paulauskien" ir dr. M. Katar%yt") ir 
i$radimui „Pneumomechaninis ve%im"lis 
konteineriams“ (i$rad"jai dr. R. Did%iokas, 
dr. +. Luko$ius, prof. dr. A. Andziulis, prof. 
dr. J. Janut"nien", dr. M. Kurmis).  

 
At&alini$ 'moni$ k(rimas 

 *steigta KU at%alin" #mon" „InoBioStar“, kurioje kuriama biotechnologija, leid%ianti 
neutralizuoti naftos i$siliejimo j(roje padarinius, naudojant aerogel# ir mikroorganizmus (vadov" 
– dr. T. Paulauskien"). *mon" aktyviai dalyvauja #vairiuose rengiamuose akseleravimo, mokslo 
populiarinimo renginiuose, diskusijose su verslo partneriais, siekiant licencijuoti i$radim'. Su KU 
sudaryta licencin" sutartis. „Inobiostar“ tapo Lietuvos $vari!j! technologij! klasterio nariu. 

 
Dalyvavimas nacionaliniame ir tarptautiniuose &ini$ ir technologij$ perdavimo 
tinkluose 

• KU dalyvavo TTO Lithuania tinklo #steigime, 5 universitetai pasira$" bendradarbiavimo 
sutart#. Analogi$ka sutartis parengta ir pasira$yta su Latvijos ir Estijos TTO asociacijomis, 
pavadinta TTO Baltic. 

• Kartu su KMTP dalyvaujame PATLIB (patent library) centro veiklose, EPO koordinuojamame 
projekte PATLIB 2.0, apjungian&iame analogi$kus centrus visoje Europoje (vir$ 300 PATLIB 
centr!). 

 
Blue Growth Leaders Academy 

 2021 m. t)siamas didel"s s"km"s ir populiarumo sulauk)s 2020 metais startav)s projektas. 
Akademijos lektoriai – tarptautiniu mastu pripa%inti $ios srities profesoriai ir ekspertai. 2021 m. 
#teikti baigimo pa%ym"jimai pirmiesiems 37 klausytojams, kuriais buvo j(rinio, energetikos 
sektori!, skaitmenizacijos ir kitus technologinius sprendimus kurian&i! #moni! atstovai, vie$ojo 
sektoriaus pareig(nai. Tai tur"t! b(ti reik$mingas post(mis ne tik jiems, bet ir Klaip"dai, 
siekian&iai tapti pasaulinio lygio m"lynosios ekonomikos ir spar&i! sprendim! miestu.  

 



 
Mokslas visuomenei: H2020 projektas 
 

2021 m. kovo 1 d. Klaip"dos 
universitetas kartu su kitais EU-
CONEXUS partneriais – La Ro$elio 
universitetas (Pranc(zija), At"n! 
%em"s (kio universitetas (Graikija), 
Buchare$to statybos in%inerijos 
universitetas (Rumunija), 
Valencijos kataliki$kasis 
universitetas (Ispanija), Zadaro 
universitetas (Kroatija), Rostoko 
universitetas (Vokietija), 
Vaterfordo technologij! institutas 
(Airija), Frederiko universitetas 
(Kipras), startavo H2020 projekte, 
kuris finansuojamas pagal HORIZON 
2020 mokslo visuomenei program' 
(Science with and for Society).   

 EU-CONEXUS RFS iniciatyva yra 
skirta stiprinti ateities Europos universiteto aljanso vystym', vykdant institucines pertvarkas 
visuose partneri! universitetuose, sukuriant tarpdisciplinin), i$$(kiais pagr#st', tarptautiniu 
mastu konkurencing' mokslini! tyrim! ir inovacij! strukt(r', pasitelkiant mokslininkus, kurie yra 
atviri kokybi$kai naujoms, dalyvaujan&ioms ir novatori$koms partneryst"ms su pramone/verslu 
ir pilietine visuomene. 

 Projekto #gyvendinimui numatyti 36 m"nesiai. Visam EU-CONEXUS aljansui skirtas 1 992 960 
eur! biud%etas, i$ j! Klaip"dos universitetui – 495 750 eur!. Projektui vadovauja La Ro$elio 
universitetas (Pranc(zija), projekto vadove paskirta Klaip"dos universiteto darbuotoja dr. R. 
Viederyt".  

2021 m. vykdytos $ios veiklos: tarpaljansini! (su SEA-ES Europos universiteto aljansu) 
iniciatyv! pl"tra, atstovavimas EU-CONEXUS i$or"s pogrupi! diskusijose, parama darbo grupi! 
vadovams vykdant nuolatines u%duotis, periodini! susitikim! organizavimas #vairiose darbo 
grup"se, nari! informavimas apie pa%angos ataskait! turin# (kas tris m"nesius) ir #vertinama 
pa%anga, atnaujinamos darbo grupi! u%duotys ir darbo planai.  

 Vykdytos apklausos ir rinkta informacija $iomis temomis: „EU-CONEXUS mokslini! tyrim! ir 
inovacij! elgesio kodeksas d"l mokslini! tyrim! vientisumo“, „Geroji talent! valdymo, tyrim! ir 
internacionalizacijos spartintoj! praktika“, „I$tekli! prieinamumas“, „EU-CONEXUS tyrim! 
infrastrukt(ros, i$tekli! ir paslaug! #vertinimas“, prad"ta %mogi$k!j! i$tekli! strategijos (Human 
resources strategy for Research – HRS4R) parai$kos teikimo proced(ra, analizuoti kiekvieno 
aljanso partnerio mokymo poreikiai, sudarytas darbo planas, bei veikl! #gyvendinimo 
tvarkara$tis, teikti pasi(lymai d"l EU-CONEXUS jungtini! mokslini! tyrim! infrastrukt(r! 



organizavimo, atlikta #moni!, si(lan&i! paslaugas (susijusi! su EU-CONEXUS mokslini! tyrim! 
infrastrukt(ros poreikiu), apklausa, sukurti klausimynai tyrimams:  

1) „Mokslini! tyrim! infrastrukt(ros kokyb"s u%tikrinimo klausimynas i$or"s paslaug! 
teikimui“.  

2) „Mokslini! tyrim! infrastrukt(ros kokyb"s u%tikrinimo klausimynas mokymams“.  

3) „Mokslini! tyrim! infrastrukt(ros saugos u%tikrinimo klausimynas“. 

 Nustatyti tinkami EU-CONEXUS mokslini! tyrim! infrastrut(ros #gyvendinimo pa%angos 
vertinimo kriterijai, aptarta, kaip partneriai pritaikys ly&i! lygyb"s politik' savo institucijose.  

 Buvo atliktos apklausos, siekiant sudaryti geriausi! praktik! ir kli(&i! s'ra$', siekiant 
nustatyti, kaip partneriai jau #gyvendino atvir'j# moksl' (Open Science) ir dalyvaujam'j# moksl' 
(Participatory Science) instituciniu lygmeniu savo $alyse i$mani! pakran&i! miest! tvariai 
pl"trai tyrim! temomis ir #vertinti epi-%urnalo k(rimo bei vie$inimo galimybes. 

Organizuotas informacijos surinkimas ir pirmojo specializuoto naujienlai$kio su nauja 
vizualizacija i$leidimas, pasirengimas diegti Inovacij! centr' Showcase svetain"je, RFS 
komunikacijos priemoni!: informacinio paketo mokslininkams, darbuotojams ir bendruomenei 
suk(rimas, bro$i(ros ir .ppt tematini! skaidri! parengimas, sklaida CNN televizijos kanale, 
dalyvaujant reporta%o k(rime tema Call to Earth Day. 

  

 Projekto tarpiniai rezultatai: 

Þ EU-CONEXUS pirmaisis specializuotas mokslo ir inovacij! naujienlai$kis. 

Þ Vieningas susitarimas d"l MTEPI duomen! valdymo. 

Þ MTEPI informacin"s sistemos konceptualizavimas. 

Þ Mokslo komunikacijos ir sklaidos planas. 

Þ Inovacij! keliarod". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EU-CONEXUS 
 

EU-CONEXUS (Europos 
Universitetas i$mani! pakran&i! 
miest! tvariai pl"trai) projektas 
prasid"jo 2019 m. rugs"jo 1 d.  
Aljans' sudaro 6 tikrieji partneriai –  
(La Ro$elio (Pranc(zija), At"n! 
%em"s (kio (Graikija), Bukare$to 
technikos (Rumunija), Valensijos 
kataliki$kojo (Ispanija), Zadaro 
(Kroatija) universitetai ir KU, taip pat 
3 asocijuoti partneriai – Vaterfordo 
technologij! institutas (Airija), 
Rostoko (Vokietija) ir Frederiko 
(Kipras) universitetai, kurie 
antrajame vystymo etape nuo 2022 
m. rudens tampa tikraisiais nariais.  

EU-CONEXUS 49 fakultetuose ir 
98 institutuose vykdomos 867 
studij! programos (358 bakalauro, 348 magistrant(ros, 133 doktorant(ros ir 28 
podoktorant(ros), kuriose mokosi 68538 studentai, dirba 9019 darbuotoj!, i$ kuri! 5694 – 
d"stytojai ir mokslininkai. Bendras biud%etas – 456 708 mln. eur!.  

 Dvejus metus pandemijos s'lygomis tarptautinis, geografi$kai pla&iai i$sid"st)s 
universitetas buvo kuriamas nuotoliniu b(du, tod"l pirmasis EU-CONEXUS festivalis Klaip"doje 
2020 m. rugpj(&io 24–27 d. buvo labai laukiamas ir s"kmingas. Po to sek" partneri! susitikimai 
Bukare$te, Zadare, Valensijoje, Le Ro$elyje, At"nuose, Briuselyje, po kuri! paskelbti svarb(s 
nutarimai, programos, planai ir kiti aktual(s Universiteto veikl! vystymui dokumentai.  

Svarbiausi EU-CONEXUS pasiekimai 2021 metais 

Parengta jungtin" tarptautin" magistrant(ra J(ros biotechnologija (Marine Biotechnology) 
s"kmingai pra"jo tarptautin) akreditacij'. 2021 m. rugpj(&io 31 d. SKVC SKV komisija $i' 
akreditacij' pripa%ino be pastab!. 2022 m. ruden# priimti studentai vyks studijuoti # La Rochelle 
ir Valensijos kataliki$k'j# universitetus, o antrame kurse mokysis virtualiai ir specializuosis 
pasirinkdami bet kur# EU-CONEXUS universitet' mokslinei praktikai ir baigiamojo darbo rengimui. 
Pateikta ERASMUS MUNDUS parai$ka laim"jo 5,14 mln. eur! finansavim', tod"l 84 studentai 
magistrant(roje gal"s mokytis nemokamai. 

*sib"g"jo bakalauro specializacij! studijos (Minor), kurios vyksta jau tre&i' semestr'. KU 
si(lomi dalykai yra populiar(s EU-CONEXUS student! tarpe, tod"l buvo suformuotos visos 
de$imt grupi!. Minor didina KU tarptauti$kumo rodiklius, d"stytojai ir studentai #gyja daugiau 
kult(rin"s ir darbo virtualioje erdv"je patirties, tobulina kalbinius #g(d%ius.  



Stiprinami ry$iai su universitet! partneriais – miest! ir uost! atstovais. Lapkri&io 9–10 d. 
vykusiose EU-CONEXUS partneri! dienose, # kurias susirinko partneri! miest! ir uost! atstovai, 
tame tarpe – Klaip"dos m. savivaldyb"s, miesto tarybos, uosto ir verslo #moni! atstovai. 
Renginio metu buvo pasidalinta ir pasiekimais, ir i$$(kiais, susijusiais su %aliojo kurso ir 
skaitmenine transformacija, surasti s'ly&io ta$kai kaip pagrindas b(simiems MTEP projektams 
ir specialist! rengimui. 

Jungtiniuose tyrim! institutuose toliau integruojamos mokslinink! veiklos, paj"gos ir 
infrastrukt(ra, rengiami dokumentai tarptautin"s doktorant(ros programos (Smart Urban 
Coastal Sustainability) organizavimui per dvigubo laipsnio (cotutelle) sutartis, naudojimosi 
partneri! mokslini! laboratorij! infrastrukt(ra ir specializuoto konsultavimo susitarimai. 2021 m. 
liepos m"n. Zadaro universitete organizuota doktorant! vasaros stovykla, projekt! id"j!, tyrim! 
rezultat! pristatymams. Be to, organizuojamos tyrim! valandos (Research Hour), veikia fondai, 
remiantys jungtini! tyrim! projekt! parai$k! rengim', mokslinink! ir tyr"j! mobilum'.     

Tarptautinis forumas „Auk$tojo mokslo transformacija: strategin" kryptis – aljansai“ 

 Siekiant pristatyti Europos universitet! aljansams keliamus l(kes&ius, #gyvendinant Europos 
Komisijos auk$tojo mokslo vizij', kuri atspindima Europos komisijos komunikate “D"l Europos 
$vietimo erdv"s 2025”, Europos #g(d%i! darbotvark"je ir kituose strategin"s reik$m"s Europos 
S'jungos dokumentuose, Lietuvos universitetai 2021 m. gruod%io 9–10 d. organizavo forum' 
„Auk$tojo mokslo transformacija: strategin" kryptis – aljansai“. Diskusijoje dalyvavo Lietuvos 
Respublikos $vietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacij! 
ministerijos, Studij! kokyb"s vertinimo centro, -vietimo main! paramos fondo, Lietuvos mokslo 
tarybos, Lietuvos student! s'jungos, asociacijos „+ini! ekonomikos forumas“, Lietuvos 
prekybos, pramon"s ir amat! r(m! asociacijos ir Lietuvos universitet! atstovai. Svarstyti 
svarb(s klausimai d"l Europos Universitet! iniciatyvos (EUI) priskyrimo prie strategini! auk$tojo 
mokslo projekt! ir ilgalaik"s politin"s bei finansin"s paramos; mokes&i! sistemos poky&i!,  
leid%ian&i! EUI veikl! finansavimui skirti ne tik valstyb"s biud%eto l"$as, bet ir skatint! verslo 
subjekt! investicijas # mokslo infrastrukt(ros, studij! program! bei perkvalifikavimo sistemos 
k(rim'; paramos aljans! virtualaus mokymosi platform!, hibridinio mokymosi erdvi! k(rimui ir 
informacini! sistem! pl"trai; mikrokredencial! sistemos suk(rimo; visi$kai nuotolini! studij! 
#gyvendinimo, virtualaus mobilumo #teisinimo ir trumpalaikio fizinio mobilumo finansavimo; 
Europos auk$tojo mokslo erdv"je #gyto i$silavinimo automatinio pripa%inimo, jungtini! studij! 
program! tarptautin"s akreditacijos #vertinimo, tarpkryptini! studij! modelio #teisinimo ir j! 
i$orinio vertinimo tvarkos; jungtini! doktorant(ros program! #teisinimo jas akredituojant, o ne 
teikiant doktorant(ros teis) konkre&iose mokslo kryptyse; mokslo kryp&i! klasifikatoriaus 
papildymo tarpkryptiniu mokslu ir kiti aktual(s universitet! transformacijai klausimai.  
Aljansuose dalyvaujantys Lietuvos universitetai yra pasireng) inicijuoti, i$bandyti ir #gyvendinti 
naujus universitet! veiklos modelius, pagr#stus teisin"s baz"s poky&iais, lankstesniu 
finansavimu, didesne universitet! autonomija ir naujais bendradarbiavimo formatais su verslo ir 
vie$ojo sektoriaus partneriais ir taip prisid"ti prie Lietuvos auk$tojo mokslo poky&i! 
#gyvendinant Europos auk$tojo mokslo transformacijos vizij'. 

 Sudaryta darbo grup" prie -MSM 2022 m. vasario 8 d. sutar" d"l pirmojo prioriteto – 
jungtini! tarptautini! doktorant(r! ir j! tarpkrypti$kumo. 



 

I'TEKLIAI. SVARBIAUSI AKCENTAI 
 
 

  
  

 
 

 
Veiklos plano rodikliai (2020/2021 m. pokytis) 



AKADEMINIS PERSONALAS 
 
 
 
 
 
 
 
	!m./et. SHMF SvMF JTGMF JTI BRIAI Botanikos 

sodas 
Kiti padaliniai 

 
I" viso I" j# mot. 

Prof. 22/22,84 22/11,81 8/8,43 4/3,29 1/1,69   57/48,06 31/25,53 

Vyriausieji m. d. 10/10,95 7/7,85 5/3,41 15/8,91 9/7,85  0/0,27 46/39,24 17/16,81 

Doc. 40/35,73 36/17,71 18/13,57 1/1,32 1 /2,03   96/70,36 66/46,99 

Vyresnieji m. d. 5/6,97 1/1,0 5/3,44 20/18,23 9/9,86 1/0,75 0/1,19 41/41,44 21/24,09 

Lektoriai (dr.) 17/8,92 4/2,41 8/4,52 2/0,47 3/0,89   34/17,21 19/11,37 

Mokslo darbuotojai 8/7,58 2/0,19 3/5,11 19/15,13 10/8,68  0/0,35 42/37,04 18/14,97 

Jaunesnieji mokslo 
darbuotojai (su dr.) 

1/1,75 0/0,30 1/0,62 6/3,15 2/0,66  1/1,64 11/8,12 2/1,31 

Kiti tyr$jai 51/24,69 43/17,66 28/9,44 32/22,10 3/2,65 0/0,25 0/0,20 157/76,99 76/41,19 

I" viso 154/119,43 115/58,93 76/48,54 99/72,60 38/34,31 1/1,00 1/3,65 484/338,46 250/182,26 

Pokytis 
(lyginant su 2020 m.) -3/+9,24 +3/-3,69 +5/+1,67 -2/+3,39 +3/+4,57 0/-0,25 0/0 +7/+18,58 +3/+12,27 

 

KU skiria didel! d"mes! auk#$iausios kvalifikacijos akademiniam personalui. KU 
akademinio personalo sud"tis i#lieka stabili, o mokslo daktaro laipsn! turintieji sudaro 
67,6 proc., i# j% 53,2 proc. sudaro moterys.  

Universitetas siekia !gyvendinti lygi% galimybi% ir !vairov"s principus. 51,7 proc. 
akademinio personalo sudaro moterys, 53,8 proc. akademinio personalo etat% u&ima 
moterys. 

 

Ly!i"  
lygyb#s 
rodikliai 



FINANSAI 
 

2021 m. KU pagrindin!s veiklos biud"et# sudar! 13 822,1 t$kst. eur% pajam%, t. y. 8,8 proc. daugiau 
nei 2020 m.   

2021 m. gauta 5 950,0 t$kst. eur% Universiteto projektin!ms ir tikslin!ms veikloms vykdyti, t.y. 8,1 
proc. daugiau negu 2020 m.              

Valstyb!s asignavimai sudar! 7 946,8 t$kst. eur% (32,8 proc. vis% pajam%),	t. y. 858 t$kst. eurais 
daugiau nei 2020 m. 

364,1 t$kst. eur% padid!jo Universiteto u"dirbamos l!&os d!l u"sakom%j% darb%, paslaug% apim'i% 
did!jimo, studij% (mok% didinimo. 

Did"iausi# i&laid% dal( – 72 proc.  sudar! darbo u"mokestis ir (mokos Sodrai. 

I&laid% did!jimas 11,0 proc. nevir&ija gaut% pajam%, (plauk% augimo.	 
2020 m. prad!jo veikti nauja darbuotoj% skatinimo u" veiklos rezultatus tvarka. 2021 m. akademini% 
darbuotoj% darbo u"mokes'iui kintamajai daliai buvo skirta 321,2 t$kst. eur%.  
 
KU Biud"eto pajamos ir i&laidos 
 

 
Valstyb!s 

asignavim
ai  

Pajam
os u" 

suteiktas 
paslaugas  

I# viso 

Pokytis %
 

2020/2021  

Projektinis 
ir tikslinis 
finansavi- 

m
as 

Param
a 

Pasta t$ 
pardavi-

m
as 

I# viso 

Pokytis %
 

2020/2021 

 PAJAMOS, %PLAUKOS (T&KST. EUR) 

Mokslo ir inovacij$ 
veikla 

3 018,5 2 400,6 5 419,1 3,9 % 4 538,5 148,0  10 105,6 12,1 % 

Studij$ veikla 3 550,7 2 786,5 6 337,2 14,45 % 1 073,5   7 410,7 10,0 % 
Valdymo veiklos ir 

centralizuotos  l!#os 
1 377,7 688,2 2 065,9 4,7 % 338,0 23,8 4 217,5 6 645,2 59,3 % 

I' VISO 7 946,8 5 875,3 13 822,2 8,8 % 5 950,0 171,8 4 217,5 24 161,4 24,5 % 

 I'LAIDOS (T&KST. EUR) 

Darbo u"mokestis, 
SODRA 

6 863,8 3 173,5 10 037,3 10,7 % 3 842,3 20,1  13 899,7 11,9 % 

Komunalin!s ir ry#i$ 
paslaugos 

468,0 204,5 672,5 12,9 % 10,5 7,5  690,5 15,2 % 

Prek!s, paslaugos 15,0 1 987,7 2 002,7 8,2 % 1 156,7 14,5  3 173,9 0,9 % 
Investicijos, ilgalaikio 

turto (sigijimai 
 75,5 75,5 -17,9 % 334,4 7,5 48,5 465,9 28,6 % 

Stipendijos 6000 1,5 601,5 2,4 % 237,2 28,6  867,3 1,8 % 

Kita  173,5 173,5 7,7 %    173,5 7,7 % 

I' VISO 7 948,8 5 616,2 13 563,0 9,9% 5 581,1 78,2 48,5 19 270,9 10,1 % 

Vadovaujantis  Klaip!dos universiteto finans$ valdymo, biud"eto formavimo ir vykdymo tvarkos apra#o nuostatomis, Universiteto 
Rektoriaus ataskaitoje  yra pateikiama tik tiesiogiai Universiteto (padalini$)  veiklos vykdymui aktual)s duomenys. 



VIE!IEJI PIRKIMAI 
 
Klaip!dos universitetas pirkimus vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vie&%j% 

pirkim% (statymo (toliau – )statymas) nuostatomis.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos nustatytais aplinkos apsaugos 

kriterijais, KU vis daugiau d!mesio skiriama "aliesiems pirkimams. 2021 m. atlikt% "ali%j% 

pirkim% vert! siek! 73 486 eurus (su PVM). Atliktas vie&asis pirkimas „Elektros energija i& 

nutolusi% saul!s elektrini%“. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta, kad per 

dvejus metus visi vie&ieji pirkimai turi tapti "aliaisiais pirkimais. Tod!l KU prioritetinis 

u"davinys vie&%j% pirkim% srityje, kad 2022 m. "alieji pirkimai sudaryt% ne ma"iau kaip 50 

proc. vis% vie&%j% pirkim% vert!s. 

 
KU  vykdyti vie&ieji pirkimai pagal pirkim% grupes 

 

 Ma"os vert!s 
konkursai 

Supaprastinti 
neskelbiam$ 

deryb$ 
konkursai 

Pirkimai vykdyti 
per CPO 

Supaprastinti 
atviri 

konkursai 
I# viso: POKYTIS % 

2020/2021  

Prek!s 739 327 55 000 345 404 91 960 1	231 691 38 % 

Paslaugos 1	129 042 27 800 164 061 - 1	320 903 22 % 

Darbai 58 953 - - - 58 953 - 42 % 

     2	611 547 26 % 

 
      KU 2021 m.  (vykd! 19 vie&ojo pirkimo konkurs%, i& kuri% – devyni ma"os vert!s konkursai, 
kuriuos vykd! vie&ojo pirkimo komisija, du pirkimai supaprastint% neskelbiam% deryb% b$du, a&tuoni 
supaprastinti atviri konkursai, per Centrin* perkan'i#ja organizacij# (toliau – CPO) (vykd! 33 
pirkimus. Bendras (vykdyt% vie&%j% pirkim% konkurs% skai'ius lyginant su 2020 m. padid!jo 8 proc. 
Konkurs% padid!jim# nul!m! pasibaig*s COVID-19 pandemijos karantinas, kurio metu buvo 
suma"!j*s paslaug% poreikis. 

        2021 m. per CPO vykdyt% konkurs% skai'ius lyginant su 2020 m. padid!jo 450 proc. Sudaryta 
sutar'i% u" 509 465 eur%  (su PVM).  Vienas i& didesni%  atlikt% pirkim% per CPO, tai – KU 
bendrabu'io 2-ojo korpuso statybos projektavimo paslaug% pirkimas – sudaryta sutartis, kurios 
vert! 116 992 eur% (su PVM), atlikti 27 kompiuterin!s (rangos pirkimai – pasira&yta sutar'i%, kuri% 
vert! apie 42 316 eur% (su PVM), atliktas vie&asis benzino ir dyzelino pirkimas (vert! – 40 000 eur% 
su PVM).  

         Kaip ir ankstesniais metais, buvo perkama kompiuterin! ir biuro (ranga, projektoriai, 
spausdintuv% bei kopijavimo aparat% eksplotacin!s med"iagos, projektavimo paslaugos ir kt. 



BENDRUOMEN"S GEROV" 
 
Dvasinis konsultavimas 
 
 Dvasinis konsultavimas &iais metais vyko mi&riu b$du, atsi"velgiant ( pandemin!s 
situacijos esamus saugumo reikalavimus, komunikuojant tiek tiesioginio kontakto b$du, 
tiek nuotoliniu b$du, naudojant (vairias socialinio komunikavimo skaitmenines platformas 
ar telefonu. Individualios konsultacijos vyko bendraujant su studentais, darbuotojais bei 
buvusiais studentais sakrament% klausimais, asmenini% dvasini% patir'i%+ klausimais. 

 D"iaugiam!s besit*sian'ia tradicija akademinius mokslo metus prad!ti bendruomeni&kai 
i&gyvenant maldos ir pikniko, buvimo kartu d"iaugsm#, tuo pa'iu gerinant KU matomum# 
tarp "moni%, besidomin'i% dvasin!s darnos klausimais Klaip!dos mieste. U" KU 
bendruomen* melstasi ir jai atstovauta did"iuosiuose Tel&i% vyskupijos atlaiduose ,emai'i% 
Kalvarijoje. Vyko susitikimai su studentais auditorijose diskutuojant dvasin!mis temomis. 
Bendrauta su KU darbuotoj% (vairiais padaliniais atne&ant ( j% susitikimus ir &ventinius 
momentus dvasinio bendravimo turin( ir bendryst!s d"iaugsm#. KU bendruomen!s nariai 
sutelkti maldai u" mirusius bendruomen!s narius V!lini% proga. Siekiant didesnio 
(trauktumo pasi$lyta bendruomenei kai kuriose patirtyse dalyvauti tiek gyvai, tiek 
internetini% transliacij% b$du. KU bendruomen!s nariai buvo kvie'iami ( krik&'ioni&ko 
dvasingumo patirtis, siekiant suma"inti pandeminio streso lygmen(. 

U"sienio studentams sudaryta galimyb! labiau inkult$ruotis susipa"(stant su 
krik&'ioni&komis ir kult$rin!mis &ven'i% &ventimo tradicijomis Lietuvoje, tuo pa'iu gerinant 
j% integracij# ( miesto ir (vairi% bendruomeni% gyvenim#. Skatintas u"sienio student% 
savanoriavimas ir praktik% atlikimas (vairiose Klaip!dos miesto organizacijose, dirban'iose 
su dvasingumu susijusioje sferoje. 

Tarpininkauta tarp KU Botanikos sodo ir Taikos Karalien!s globos nam% (rengiant lauko 
prakart!l*. Bendradarbiauta su kitais akademin!s sielovados centrais Lietuvoje, dalinantis 
ger#ja veiklos patirtimi, diskutuojant d!l bendros dvasin!s pagalbos stiprinimo auk&tosiose 
mokyklose. 

K!rybin" veikla: apdovanojimas „Aukso pauk#t"“ 

 Klaip!dos universiteto mi&riam chorui „Paj$rio aidos“ bir"elio 17-#j# (teiktas Lietuvos 
liaudies kult$ros centro apdovanojimas „Aukso pauk&t!“ nominacijoje „Geriausias 
suaugusi%j% choras ir vadovas“. Anot (vertinto choro dirigento ir meno vadovo doc. A. 
-umskio, tai ne vien choro pergal!, tai – Klaip!dos universiteto ir miesto kult$rin!s 
bendruomen!s pergal!. „Aukso pauk&t!“ – auk&'iausias m!g!j% meno apdovanojimas 
Lietuvoje. Juo siekiama atkreipti visuomen!s d!mes( ( m!g!j% menin* k$ryb#, jos reik&m* 
kra&to kult$rai. „Aukso pauk&t!s“ apdovanojimai meno kolektyvams teikiami u" aktyvi# 
pastar%j% met% veikl#: nauj% program% parengim#, koncertus, dalyvavim# svarbiausiuose 
&alies renginiuose, konkursuose pelnytus prizus, festivali%, konkurs%, seminar% inicijavim#. 
KU chor# pasteb!jo ir apdovanojimui pristat! Lietuvos liaudies kult$ros centras.  



 Klaip!dos universiteto mi&rus choras „Paj$rio aidos“ veikia nuo 2007-%j%. -iame 
kolektyve nuolat dainuoja nuo 35 iki 45 "moni%. Choras buria Universiteto d!stytojus, 
doktorantus, studentus bei alumnus. O kadangi kolektyvas kiekvienais metais vis 
atsinaujina (vieni studentai ateina, kiti jau baig* studijas i&eina) tai &iame kolektyve yra 
dainav* jau ne vienas &imtas universiteto student%. Kolektyvas aktyviai koncertuoja 
daugelyje Lietuvos miest%, miesteli% bendruomen!ms, u"sienyje. Kolektyvo misija – ugdyti 
akademin!s bendruomen!s menin* savirai&k#, kurti naujas jos tradicijas, puosel!ti ir turtinti 
Lietuvos chorin!s kult$ros bei muzikines tradicijas, pa"inti bei skleisti turting# choro 
muzikos lobyn#, garsinti Klaip!dos universiteto vard# Lietuvoje ir u"sienyje. KU choro 
repertuar# sudaro (vair$s, skirting% epoch% bei stilistini% mokykl%, "ymi% lietuvi% ir u"sienio 
kompozitori% k$riniai. Choro repertuaras platus – nuo liaudies dainos iki klasikos, nuo 
tradicini% "anr% iki &iuolaikini% kompozicij%. 

 
Botanikos sodas – terapijos ir mokslo erdv! 
 

KU Botanikos sodas yra ne tik mokslini% 
tyrim% baz!, bet ir miesto bendruomen!s 
traukos, jaun%j% tyr!j% ugdymo centras. 
Organizuojamos (vairios olimpiados, konkursai, 
vyksta b$reli% u"si!mimai. ",aliosios olimpiados 
odis!ja“ - konkursas aplinkosaugine tematika, 
skirtas 8-11 klasi% mokiniams, 5-8 klasi% 
moksleiviams vyksta gamtos moksl% – 
biologijos (STEAM) olimpiada, NV- b$relis 
vaikams „,alioji auditorija“ ir kitos &vietimo, 
ugdymo veiklos vyksta KU Botanikos sode.  

 Botanikos sodas KU bendruomen!s narius 
kasmet  pakvie'ia ( kal!dini% vainik% ir 
dekoracij% dirbtuv!les, kuriose &iemet vai&ino 
Botanikos sodo "oleli% arbatomis. KU Botanikos 
sodo kal!dini% eglu'i% tvaraus ir draugi&ko 
gamtai naudojimo projektas sulaukia vis 
daugiau Klaip!dos miesto gyventoj% d!mesio.  

 Veiklos 30-me'ius minintys Klaip!dos universitetas ir Uosto direkcija &ias sukaktis 
nusprend! (am"inti bendru projektu – KU Botanikos sode kuriamoje „Ryt% sodo“ japoni&koje 
dalyje, kur bus suguldyta per pus&imtis rieduli%, i&kelt% gilinant Klaip!dos uosto akvatorij#. 
Numatoma, kad 'ia jie taps harmoningo kra&tovaizd"io dalimi – kartu su unikali% augal%, 
saman% ir arbatos sodais, arbatos nameliu. Japoni&koje sodo dalyje bus sodinamos vy&nios, 
slyvos, sakuros, pla&taki&kieji klevai. -is sodas bus atviras ir miesto gyventojams bei 
sve'iams.  
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STRATEGINIAI 
TIKSLAI 

 
Analizuojant visuomeni" ir kult#r" kait$ prie%istor!s bei istorini" laik" Baltijos j#ros regione, 
atverti kult#riniu po&i#riu i%skirtini" region" pa&inim$ platesnei Europos erdvei. 
 

STRUKT!RA 7 tyr!j" grup!s: kra%tovaizd&io archeologija pakrant!se; technologijos prie%istor!s ir 
protoistorijos laikais; viduram&i" ir ankstyv"j" nauj"j" laik" miest" ir dvar" materiali 
kult#ra; visuomeni" transformacijos kontakt" zonose; karas ir XX am&iaus visuomen!; 
atminimo kult#ros ir istorin! vaizduot!; judaika ir antisemitizmas. 
5 taikomosios veiklos padaliniai: Eksperimentin!s archeologijos ir trasologijos laboratorija; 
Evangeli%kosios teologijos centras; Konservavimo ir restauravimo centras; Osteologin!s 
med&iagos tyrim" laboratorija; Povandenini" tyrim" centras. 



PASIEKIMAI 2021-05-28 Lietuvos archeologijos draugijos visuotiniame susirinkime paskelbta, kad 
draugija Met" archeolog!s titulu 'vertino Raimondos Naba&ait!s veikl$. 
2021-06-18 paskelbti Klaip!dos miesto savivaldyb!s Imanuelio Kanto vie%osios bibliotekos 
kasmet rengiamo konkurso „Klaip!dos knyga“ rezultatai. Vasilijaus Safronovo knyga 
„Klaip!dos miesto istorija“ peln! Populiariausios knygos apdovanojim$. Atminimo &enklelis 
u& nuopelnus miesto kult#rai taip pat 'teiktas Raimondai Naba&aitei. 
2021-09-29 Artemo Petryko knyga „Епоха великих надiй: нариси iсторiї мiжвоэнної Литви 
(1918–1940)“ Ukrainoje apdovanota kaip Met" jaunojo mokslininko (Молодий вчений року) 
konkurso laureat!. (' konkurs$ organizuoja Ukrainos %vietimo ir mokslo ministerija bei 
Jaun"j" mokslinink" taryba. 
2021-10-19 Lietuvos Respublikos Seime vykusiame 2021-"j" – Archyv" met" u&darymo 
renginyje u& ind!l' ' archyvin) veikl$ Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 'teiktu 
pagarbos &enklu (Archyvaro garb!s &enklas) pagerbtas Vacys Vaivada. 
 

STUDIJOS Vykdytos penkios I ir II pakop" studij" programos: I pakopos Archeologija ir istorija, 
Europos istorija, Istorija, II pakopos Baltijos %ali" istorija, Kra%tovaizd&io archeologija. 
Skelbtas pri!mimas ' tris programas: Archeologija ir istorija (lietuvi" k.) ir Europos istorija 
(rus" k.) I pakopoje, Baltijos %ali" istorija (lietuvi" k.) II pakopoje. Sudarytos grup!s visose 
programose, ' kurias skelbtas pri!mimas. 
SKVC 2021-07-29 'sakymu Nr. SV6-11 Klaip!dos universitete I ir II pakop" istorijos krypties 
studijos akredituotos maksimaliam 7 met" periodui. 
Pasibaigus 2021/2022 studij" metais, BRIAI liks trys studij" programos. I pakopos 
programa Istorija nebuvo teikiama i%oriniam vertinimui ir akreditavimui, tod!l ji bus 
vykdoma iki 2022-06-30. 2021-12-29 BRIAI Taryba nutar! teikti i%registruoti II pakopos 
Kra%tovaizd&io archeologijos program$. 
Doktorant#ros studij" rodikliai: apgintos 4 H005 krypties daktaro disertacijos; priimti 2 
nauji doktorantai. Viso 2021	m. pabaigoje BRIAI buvo 12 doktorant", i% j" 4 finansuojami ES 
l!%omis. Po LMT 2020–2021	m. sand#roje atlikto ekspertinio vertinimo doktorant#ros 
studijas rekomenduota t)sti. 

MOKSLAS Mokslin) veikl$ vykd! 7 tyr!j" grup!s. Per 2021 m. jos 'gyvendino 13 i%orinio finansavimo 
mokslo projekt", paskelb! 1 monografij$, 1 mokslo studij$, kelis sintez!s mokslo darbus, 
%altini" publikacijas, per 20 straipsni" tarptautin!se duomen" baz!je esan*iuose mokslo 
leidiniuose, tarp j" 15 Scopus ir Web of Science duomen" baz!se, de%imtis kit" publikacij". 
Pozityv#s poky*iai, kurie 'vyko mokslo srityje 2021	m.: po 2020 m. „pandemin!s duob!s“ 
i%augo mokslo sklaida konferencijose ir seminaruose; auga publikavimasis presti&ini" 
u&sienio leid!j" leidiniuose. 

TARPTAUTI"K
UMAS 

Negalutiniais 2021 m. duomenimis, 22	 proc. publikacij" paskelbta u&sienio leidiniuose, 
14	proc. mokslo prane%im" pristatyta u&sienyje vykusiuose mokslo renginiuose. 
2021	m. suaktyv!jo BRIAI darbuotoj" akademini" profili", skirt" tarptautinei auditorijai, 
k#rimas ir vie%inimas. 
2021	m. KU BRIAI leid&iamas mokslinis &urnalas Acta Historica Universitatis Klaipedensis 
'trauktas ' Directory of Open Access Journals (DOAJ) registr$ ir Elsevier duomen" baz) 
Scopus. Tai antras KU &urnalas (po Archaeologia Baltica), 'trauktas ' %i$ duomen" baz). 

STRATEGINIAI 
PARTNERIAI 

2021 m. bendradarbiauta su Herderio institutu Marburge (Vokietija), Mikalojaus Koperniko 
universitetu Torun!je (Lenkija), Lietuvos istorijos institutu, Vilniaus universitetu, Vytauto 
Did&iojo universitetu ir kt. mokslo ir studij" 'staigomis, daugybe muziej", bibliotek" ir kt.  



PROJEKTAI 2021 m. i% viso vykdyta 12 nacionalini" ir 1 tarptautinis projektas. 
2021	m. baigtas 'gyvendinti tarptautinis projektas „Crossroads in History“, kur' per Interreg 
South Baltic 2014–2020 program$ finansavo Europos regionin!s pl!tros fondas. Taip pat 
baigti 'gyvendinti trys nacionaliniai projektai. 
Per 2021 m. prad!ti 'gyvendinti du nauji tiriamieji projektai: „Lietuvos partizaninio karo 
archeologija: tyrim" kryptys, metodai ir teorin!s apibr!&tys“ ir „Tautin!s ma&umos 
Lietuvos kariuomen!je 1918–1940 m.: vokie*i" lojalumo atvejis“, prad!tas ir baigtas 
'gyvendinti sklaidos projektas „(v. Jono ba&ny*ios atstatymas: praeitis, dabartis, ateitis“. 

PASLAUGOS BRIAI teikia archeologini" tyrim", ekspertinio konsultavimo, konservavimo ir restauravimo 
darb" bei mokym" paslaugas. Per 2021	m. vykdytos 2 archeologini" tyrim" (#kiskaitin!s) 
sutartys (1 i% j" t)stin!) ir trys kiti u&sakymai.  

INOVACIJOS Kartu su partneriais Lenkijoje, Lietuvoje, (vedijoje ir Vokietijoje t)stas projektas 
„Crossroads in History“, kurio metu, taikant inovatyv" Time travel metod$, sukurtas 
kult#rinis edukacinis projektas „Migrantas“. Jo paskirtis – per patirties kelion) 
supa&indinti ekskursijos KU miestelyje dalyvius su kult#ros paveldu, kra%to istorijos 
'vykiais, regiono migracij" patirtimis. 
 

POVEIKIS 
REGIONUI 

2021	m. vykdyti regiono istorijai ir kult#ros paveldui aktualinti skirti mokslo ir sklaidos 
projektai, surengtos 4 mokslo konferencijos, per 300 mokslo populiarinimo ir sklaidos 
veikl".  

I((+KIAI Per 2021	m. BRIAI kolektyvo motyvacijos dirbti nenumu%! auganti mokslo ir studij" 
biurokratizacija, vie%ajai veiklai nepalankios pandemin!s situacijos s$lygos. S!kmingai 
'veikti du studij" i%oriniai vertinimai (I ir II pakop" istorijos krypties bei doktorant#ros 
studij"), prad!ta ruo%tis archeologijos krypties studij" i%oriniam vertinimui 2022	m. 
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STRUKT!RA Vandens transporto ir oro tar%os laboratorija 
Mechanikos ir j#r" in&inerijos laboratorija 
Paj#rio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija 
,uvininkyst!s ir akvakult#ros laboratorija 

 
STRATEGINIAI 

TIKSLAI 
 

 
M!lynosios ekonomikos &ini" lyderyst! regiono inovacij" ekosistemoje 

PASIEKIMAI TODAY projekt$ (sut.nr. 4000122960/18/NL/SC) Europos Kosmoso agent#ra 'vertino 
kaip vien$ geriausi" %ioje tematikoje. 

STUDIJOS 
 

Apgintos 3 daktaro disertacijos Ekologijos ir aplinkotyros programoje ir 1 – Fizin!s 
geografijos programoje. 
,enklus augimas stojan*i"j" ' bakalauro studij" program$ Biologija ir j#ros 
biotechnologija. 

MOKSLAS 
 

Paskelbtas penkis metus truk)s Klaip!dos universiteto J#ros tyrim" instituto 
mokslinink" tyrimas apie %iuk%li" aptikim$ Baltijos j#roje &iemojan*i" j#ros pauk%*i" 
skrand&iuose. Tai pirmasis duomenimis paremtas %iuk%li" aptikimas pauk%*iuose 
Baltijos j#ros regione, o vienai r#%iai – ledinei an*iai – pirmasis aptikimas pasaulyje: 
Mork)nas, J., Biveinyt!, V., Bal*i)nas, A. and Mork)n!, R., 2021. The broader isotopic niche of Long-tailed 
Duck Clangula hyemalis implies a higher risk of ingesting plastic and non-plastic debris than for other 
diving seabirds. Marine Pollution Bulletin, 173, p.113065. Paskelbtas Lenkijos, Lietuvos ir Airijos 
mokslinink" tyrimas 'rodantis, kad midij" atsiradimas Svalbarde gali b#ti susij)s su 
makroplastiko dreifu – tai yra naujas invazini" r#%i" plitimo b#das: Kotwickia, L. J.M. 
Weslawski, M. W-odarska-Kowalczuk, M. Mazurkiewicz, R.Wenne, M.Zbawicka, 
D.Minchin, S.Olenin, 2021. The re-appearance of the Mytilus spp. complex in Svalbard, 



Arctic, during the Holocene: The case for an arrival by anthropogenic flotsam. Global 
and Planetary Change, Vol. 202, p. 103502. 

Publikacija su auk%*iausiu IF: Broman, E; Zilius, M; Samuiloviene, A; Vybernaite-Lubiene, 
I; Politi, T; Klawonn, I; Voss, M; Nascimento, F J.A.; Bonaglia, S. 2021. Active DNRA and 
denitrification in oxic hypereutrophic waters // Water research. Oxford : Pergamon-
Elsevier Science. vol. 194, art. no. 116954, p. 1-13. DOI: 10.1016/j.watres.2021.116954. [IF: 
11,236; AIF: 5,729; kvartilisQ1 (2020, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,474]  
 

TARPTAUTI'KUMAS 
 

Tarptautin! AquaVIP Inovatyvos akvakult#ros vasaros mokykla. 
 
EU-CONEXUS tarptautiniai mokymai „Profesin!s ir mokslo komunikacijos tinklaveika 
multidisciplinin!je aplinkoje“ (Professional and scientific communication and 
networking in multidisiplinary environment)  
 

STRATEGINIAI 
PARTNERIAI  

Parmos universitetas (Italija), Feraros universitetas (Italija), Gothenburg universitetas 
((vedija), Aarhus universitetas (Danija), Leibniz Baltijos j#ros tyrim" institutas 
(Vokietija). 
 

PROJEKTAI 
 

T)siami tyrimai Norvegijos (picbergeno saloje drauge su kolegomis i% Lenkijos mokslo 
akademijos Okeanologijos instituto pagal tarptautin' projekt$ ADAMANT „Arkties 
bentoso ekosistem" kaita: ledyn" tirpsmo ir borealini" r#%i" perna%os makroplastiku 
poveikis“. 
 

PASLAUGOS Kreve*i" technologijos demonstravimo paslauga verslui. 
Akvakult#ros pa%ar" testavimas (UAB Naujasis Nev!&is). 
Palydovini" duomen" apdorojimas ir aplinkos parametr" erdvini" duomen" parengimas 
ir analiz! (AB Grigeo Klaip!da). 
Maudykl" vandens kokyb!s tyrim" paslaugos (Nacionalin! visuomen!s sveikatos 
prie&i#ros laboratorija). 
 

INOVACIJOS Kreve*i" bok%to technologijos prototipo suk#rimas ir testavimas bendradarbiaujant su 
AB Linas Agro Group – potencialiu investuotoju ' moderni$ didel!s apimties akvakult#r$ 
Klaip!dos regione. 
Plaukiojan*i" sal" konstrukcijos tobulinimas siekiant aplinkai draugi%kesni" sprendim". 
 

POVEIKIS 
REGIONUI 

 

2021 m. parengtoje ir met" pabaigoje patvirtintoje KRSS2030, JTI &uvininkyst!s ir 
akvakult#ros laboratorijos Kopgalio MTEP ir infrastrukt#ros pl!tra pripa&inta kaip svarbi 
visam regionui ir 'traukta kaip atskira strategijos bioekonomikos krypties priemon! 
i%vystyti modern" m!lynosios bioekonomikos kompetencij" centr$. 
Ekonomikos ir Inovacij" ministr!s 'sakymu dr. Diana Vai*i#t! patvirtinta kaip darbin!s 
grup!s d!l Lietuvos kosmoso pl!tros koncepcijos parengimo nar!.  
 

I""!KIAI 
 

Kvalifikuoto techninio personalo stoka d!l riboto finansavimo. 
Motyvuot" student" pritraukimas visose studij" pakopose.  
Mokslo infrastrukt#ros atnaujinimo poreikis.   
Studijoms tenkan*io realaus kr#vio ir suteikiam" darbo valand" neatitikimas ir 
neadekvatus apskai*iavimas mokslinius ir pedagoginius etatus turintiems 
darbuotojams. 
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STRUKT!RA Informatikos ir statistikos katedra 
In&inerijos katedra 
J#r" in&inerijos katedra 
Veikia 17 laboratorij".  
 

STRATEGINIAI 
TIKSLAI 

Rengti auk%tos kvalifikacijos ir plataus profilio specialistus. 
Vykdyti inovatyvius tarptautinius bei nacionalinius MTEP bei mokslo projektus, 
atliepian*ius Klaip!dos regiono, Lietuvos bei EU i%%#kius ir poreikius. 
U&tikrinti studij" program" kokyb), sudarant prieinam$ ir k#rybing$, mokslo tyrimais 
gr'st$ aplink$ integracijai ' regiono inovacij" ekosistem$.  
Ma&inti I ir II pakopos student" „nubyr!jim$:, i%laikant auk%t$ absolvent" 'sidarbinamum$, 
pritraukiant visokeriop$ socialini"-ekonomini" partneri" param$ studentams. 
Didinti studij" patrauklum$, tarptauti%kum$, motyvuoti studentus i%vykti studijoms ar 
praktikai ' u&sienio universitetus, 'mones, kompanijas.  
D!styti paskaitas mokykl" moksleiviams - taip didinant in&inerini" studij" &inomum$. 
U&tikrinti fakulteto mokslinio potencialo stiprinim$, kiekybini" ir kokybini" rodikli" 
pasiekim$, sisteming$ akademinio personalo kompetencij" augimo skatinim$, publikuoti 
in&inerini" studij" ir mokslo populiarinimo straipsnius.  
 

AKADEMINIS 
PERSONALAS 

2021 m. fakultete dirbo 71 d!stytojas ir mokslo darbuotojas (41,81 etato) (62 d!stytojai 
ir 9 mokslo darbuotojai), i% j" 43 d!stytojai – moksl" daktarai. D!stytoj" ir mokslo 
darbuotoj" santykis am&iaus grup!se: iki 40 m. – 21 darbuotojas, 41–59 m. – 30 
darbuotoj", nuo 60 m. – 20 darbuotoj".  
 

PASIEKIMAI  2021 m. bir&elio 2 d. J#r" transporto in&inerijos bakalauro studij" programai suteiktas 
„Investors‘Spotlight“ &enklas, kitaip dar vadinamas darbdavi" kokyb!s &enklu.  
In&inerijos katedros d!stytojas prof. dr. Pranas Ma&eika su student" komanda 2021 m. 
laim!jo „Met" klaip!die*io“ rinkimuose, „Met" %uolis“ nominacijoje. 



Senato stipendijos paskirtos J#r" transporto in&inerijos studij" programos studentei 
Ingridai Karapetrovai, Informatikos studij" programos studentui Juliui Dambrauskui bei 
antrosios pakopos Laivybos ir uost" in&inerijos studij" programos studentei Mildai 
Bialaglovienei. 
 

STUDIJOS 
 

2021 m. fakultete vykdomos a%tuonios I pakopos, %e%ios II pakopos studij" programos 
bei III pakopos Transporto in&inerijos krypties studijos. Taip pat vykdomos integruotos 
in&inerijos papildomosios studijos stojantiems ' magistrant#r$ profesin!ms bakalaurams. 
Aktyviai rengiama nuotolinio mokymo med&iaga. Vykdoma pirmoji nuotolin! i%t)stin! 
Informatikos studij" programa. 
Mechanikos in&inerijos I pakopos studij" programa akredituota SKVC 7 metams. Elektros 
in&inerijos I pakopos studij" programa akredituota 3 metams. Statybos in&inerijos ir 
uosto statini" I pakopos ir Uosto statini" II pakopos studij" programos  per i%orin' 
surinko po 21 bal$,  t. y. galimai akredituotos 7 metams. 
Transporto in&inerijos doktorant#roje 2021 m. prad!jo studijuoti 2 nauji doktorantai, 
bendras doktorant" skai*ius fakultete – 9. 
 

MOKSLAS 2021 m. disertacijas s!kmingai apgyn! 3 fakulteto d!stytojai: Julius Venskus apsigyn! 
tema: ,,Dalinai pri&i#rim" ir nepri&i#rim" ma%ininio mokymosi metod" tyrimas j#r" eismo 
anomalijoms aptikti”, Mindaugas Jusis: „Uosto autonomini" krovos proces" duomen" 
sinchronizavimo metodas“ ir Diana (ateikien!: „J#r" laiv" balastini" vanden" valymo 
sistem" diegimo tyrimai“. 
Per metus i%spausdintos 26 Clarivate Analytics WOS publikacijos, 2 Scopus publikacijos, 
6 publikacijos kit" tarptautini" duomen" bazi" leidiniuose, taip pat pateikta 18 straipsni" 
konferencijose ir 1 mokymo metodin! priemon!. Did&iausi$ H-indeks$ turi %ie fakulteto 
mokslininkai: ISK prof. dr. Miroslav Voznak – 23, JIK dr. Laurencas Raslavi*ius – 14, prof. 
habil. dr. Sergejus Lebedevas – 11, ISK prof. dr. Leonidas Sakalauskas – 11, prof. dr. Saulius 
Gudas – 9, IK prof. dr. Tatjana Paulauskien! – 7. 
 

TARPTAUTI'KUMAS Pagal Erasmus main" program$ 4 d!stytojai buvo i%vyk) d!stymui ir 1 – sta&uotei. 
2021 m. fakultete studijavo 77 u&sienie*iai. 
Tris J#r" in&inerijos katedros dalykus – „,alioji laivyba“ (Basics of Green Shipping), „J#r" 
transporto pagrindai“ (Sea Transport Development Basics) ir „Tvari j#r" ekonomikos 
pl!tra“ (Sustainable Development of the Maritime Economy), 'trauktus ' EU-CONEXUS 
minor katalog$ „Minor in Blue Economy and Growth“, pasirinko 46 EU-CONEXUS studentai. 
 

STRATEGINIAI 
PARTNERIAI  

Verslo partneriai: AB „Vakar" laiv" gamykla“, UAB „V!jo projektai“, UAB V“isma Lietuva“, 
UAB „Omega 365“, UAB „Telesoftas“. 
Akademiniai partneriai: University of Genova (Italija), University of Rijeka (Kroatija), VSB-
Technical University of Ostrava, Stambulo Technikos Universitetas, Vilniaus Gedimino 
Technikos universitetas.  
 

PROJEKTAI 2021 m. t)siamas 12 projekt" vykdymas, prad!ti vykdyti 4 nauji projektai. 
PASLAUGOS Fakultete buvo vykdomi „Investuok Lietuvoje“ finansuojami programuotoj" 

perkvalifikavimo kursai (JAVA, NET, Front-end ir kt.). 
Atlikta u&sakomoji mokslin! studija „Ma&ai CO2 i%skirian*i" vandenilio technologij" tyrimai 
laivybai“ pagal 2021 m. baland&io 2 d. sutart' Nr. BS-N-008-2. 
Fakulteto mokslininkai ekspert" lygmenyje dalyvavo LVPA, CPVA ir MITA projekt" veikloje. 
Dalyvauta AIKA (Quality Agency for Higher Education, Latvia) veikloje, vertinant Ukrainos 



auk%t"j" mokykl" studij" programas. 
 

INOVACIJOS Pateikta patentin! parai%ka Europos patent" biurui EP21211546.3 Pneumomechanical 
trolley for a container (vertinama). 
Gautas Europos patentas K156-1 EP „Device and method for measuring blood pressure 
and pulse wave of a carotid artery“. 
Pagal MITA Ino*ekiai finansavim$ sukurta Automatin! robotizuota netaisyklingos formos 
gintaro gr)&imo sistema. 
Vykdomi 4 MSSF finansuojami student" inicijuoti projektai: 

• Oro tar%os matavimo skirtingame auk%tyje sistemos maketo k#rimas;  
• „,aliojo uosto“ maketo, esan*io JTGMF, tobulinimas, 'diegiant naujas funkcijas; 
• I%manios vizualin!s gamini" kokyb!s patikros sistemos maketo suk#rimas; 
• Laivo jud!jimo autonomin!s sistemos modelio ir tyrim" maketo k#rimas. 

Prof. dr. Tatjana Paulauskien! kartu su bendraautore pateik! parai%k$ patentui d!l 
vandens u&ter%usi" naftos produkt" i%skaidymo ir neutralizavimo aplinkai draugi%kais 
biologiniais mikroorganizmais technologijos. 
 

 
POVEIKIS 
REGIONUI 

Fakultete vykdomas Vakar" Lietuvos o pramonei ir verslui reikaling" in&inerijos specialist" 
rengimas. Siekiama intensyvinti bendradarbiavim$ su regiono verslu tiek studij", tiek 
mokslo bei MTEP srityse. Savo kompetencijomis fakulteto darbuotojai aktyviai prisideda 
prie inovatyvaus verslo pl!tojimo, pvz. Klaip!doje kuriamo ir vystomo produkto – elektrinio 
autobuso „Dancer“. Fakultetas aktyviai dalyvauja 'vairiuose renginiuose, siekiant 
pritraukti talentus ' region$ bei populiarinti in&inerijos krypties studij" programas. 
T)siamas intensyvus bendradarbiavimas su Klaip!dos universiteto ,emynos gimnazija bei 
Baltijos gimnazijos in&inerin!mis klas!mis (d!sto 9 fakulteto darbuotojai). 
 

I""!KIAI 
 

• Demografin! %alies situacija bei menkas laikan*i"j" fizikos ir chemijos brandos 
egzaminus gimnazijose procentas (9,33 ir 4,95 proc.) s$lygoja ma&$ stojan*i"j" ' 
technologines studijas skai*i". 

• Didelis student" nubyr!jimas (ypatingai I kurse) d!l nepakankamo pasirengimo ir 
adaptacijos problem". 

• Studij" organizavimo ir kokyb!s i%%#kiai d!l COVID-19 pandemijos aplinkybi". 
• Materialin!s ir laboratorin!s fakulteto baz!s prasta b#kl! ir jos ateities pl!tros 

bei finansavimo galimybi" neapibr!&tumas. 
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STRUKT!RA Ekonomikos katedra 
Pedagogikos katedra (Tolerancijos ugdymo tyrim" laboratorija) 
Vie%ojo administravimo ir politikos moksl" katedra (Dalyvaujamo biud&eto laboratorija) 
Vadybos katedra 
Filologijos katedra 
Psichologijos katedra (Psichofiziologijos laboratorija) 
Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedra (Men" laboratorija) 
Jono Paulio II krik%*ioni%k"j" studij" centras 
Lituanistikos ir u&sienio kalb" centras 
Socialin!s geografijos ir regionistikos studij" centras 
Socialini" poky*i" studij" centras 
T)stini" studij" centras 
Po 2018 met" strukt#rin!s pertvarkos SHMF yra did&iausias padalinys visame 
universitete, taip pat ir „margiausias“ tiek mokslo kryp*i", tiek studij" kryp*i", studij" 
pakop", form" prasme. I%laikyti pusiausvyr$, 'sigilinti ' kiekvien$ specifik$ n!ra paprasta. 
D!l to fakultete pagrindinis d!mesys skiriamas atskir" katedr" ir mokslo/studij" centr" 
(kaip numatyta ir KU Statute) iniciatyvoms, o sykiu ir j" stiprinimui (2021 metais Vadybos, 
Psichologijos, Pedagogikos katedrose, Socialini" poky*i" centre suformuoti nauji mokslo 
darbuotoj" etatai). 
Po fakulteto stogu glaud&iasi ir universitetiniai padaliniai – teatras, choras, 4 bibliotekos 
skyriai, administruojamos dvi sporto sal!s, pri&i#rimas erdvus (3 ha) fakulteto parkas. Tai 
taip pat reikalauja nemenk" administracini" resurs" (patalp" remontas,  'ranga ir pan.). 
Geroji pastar"j" met" pus! – fakulteto strukt#ra nesikei*ia, o stabilumas suteikia 
galimybi" ir nuosekliam, planingam darbui. 
 



STRATEGINIAI 
TIKSLAI 

Strateginis tikslas – rengti auk%*iausiosios kvalifikacijos specialistus ir u&tikrinti %alies 
mokslin) kompetencij$. 
      U&daviniai:  
        1. Rengti auk%*iausios kvalifikacijos specialistus biomedicinos, fizini", 
humanitarini", socialini", technologijos moksl" ir meno srityse; 
        2. vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus biomedicinos, fizini", 
humanitarini", socialini", technologijos moksl" ir meno srityse. 
 

PASIEKIMAI  1. Prof. dr. Liutauras Kraniauskas i%rinktas Lietuvos moksl" tarybos Humanitarini" ir 
socialini" moksl" komiteto nariu antrai kadencijai. 

2. Prof. dr. Jaroslav Dvorak paskirtas Lietuvos mokslo tarybos ' COST veiklos CA20112 
pagrindiniu atstovu. 

3. S!kmingai u&baigtas projektas SB BRIDGE – building bridges for green tech future 
(tarptautinio projekto regionin! vadov! dr. Rasa Viederyt!). 

4. Prof. dr. Albinas Drukteinis apdovanotas LR Seimo medaliu u& lituanistin) veikl$. 
 

MOKSLAS 2021 m. KU Senato nutarimu  
(Nutarimas d!l Klaip!dos universiteto strategini" mokslo kryp*i" apra%" patvirtinimo, 
2021 m. vasario 11 d. Nr. 11-23) pavirtinta  
KU Socialini" ir humanitarini" moksl" fakulteto strategin! mokslo kryptis  
„Visuomen!s ir kult#ros Baltijos pakrant!se“,  
kurios tikslas – socialini" ir kult#ros rei%kini" Baltijos paj#rio teritorijose analiz! i% 
praeities ir dabarties perspektyv", prisidedant prie darnios visuomen!s, asmens gerov!s 
ir ekonominio vystymosi. 
1. Konstatuotina, kad tradici%kai SHMF mokslininkai publikuoja monografijas KU leidykloje 
ir tam yra keletas paai%kinim": a) .prasta proced#ra, b) finansavimas, c) mokslinio darbo  
tikslin! auditorija – KU studentai ir kt.  Atvejai, kai monografija publikuojama 
tarptautin!se leidyklose (svarbu pabr!&ti, kad LMT kasmet paskelbia tarptautiniu mastu 
pripa&'stam" leidykl" s$ra%$ SH mokslams) yra retesni. Tokia monografija da&niausia yra 
projekto / tarptautin!s tyr!j" grup!s darbo rezultatas, kuris finansuojamas i% to projekto 
l!%", arba darbo grup! gali tur!ti kitus finansavimo %altinius. Paprastai,  tokiais atvejais, 
pasirenkama to projekto partnerio / ar darbo grup!s universiteto leidykla,  kuri labiausiai 
atitinka „tarptautiniu mastu pripa&'stamos leidyklos“ kriterijus. Visgi, &i#rint i% mokslin!s 
veiklos rezultat" perspektyvos, tikruoju „s!km!s atveju“, b#t" galima pavadinti 
monografij$ i%leist$ tarptautiniu mastu pripa&'stamoje leidykloje, kai jos leidybos i%laidos 
apmok!tos i% LMT programos „Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir i%leisti knygas“. 
Kol kas SHMF toki" atvej" neturi. Kita vertus, KU veiklos plane n!ra atskiro rodiklio, skirto 
reikalavimams monografijoms apibendrinti,  visa tai kas pasakyta labiau aktualu 
kasmetiniam ir palyginamajam vertinimui.  
2. Ger!jantys mokslini" publikacij" rodikliai gal!t" b#ti, viena vertus, paai%kinami geresniu 
mokslinink" informavimu apie kokybi%kos mokslin!s publikacijos kriterijus bei mokslini" 
&urnal" pasirinkimo principus, kita vertus, 'takos gali tur!ti ir besikei*iantys atestaciniai 
reikalavimai bei, apskritai, auk%tojo mokslo vertinimo ir finansavimo paradigma, kai 
universitet", universitet" padalini" ir atskir" mokslinink" vertinimas pagal bibliometrinius 
rodiklius tapo standartu. (i tendencija atsispindi ir KU veiklos plane.  
3. Publikacijos su  u&sienio bendraautoriais tebelieka SHMF siekiamyb! - publikacij", 
parengt" kartu su u&sienio bendraautoriais skai*ius apie 20 proc. nuo vis" 2021 m. 
publikacij". Tod!l, SHMF mokslininkams b#t" svarbu dr$siau jungtis ' tarptautines tyr!j" 
grupes. Mokslini" tyrim" laisv!s principas neapriboja %i" iniciatyv" – tai gali b#ti tiek 



savanori%kas bendradarbiavimas, tiek bendradarbiavimas turintis finansin' pagrind$. Nors 
mokslininkai yra laisvi projektuoti savo mokslini" tyrim" strategij$ ir pasirinkti strateginius 
partnerius, visgi svarbu nepamir%ti, kad yra patvirtintos SHMF mokslini" tyrim" 
programos, be to, tarptautinis bendradarbiavimas tur!t" tur!ti „prid!tin!s vert!s“ 
katedr" ir centr" mokslo ir studij" veikloms.  
  

STUDIJOS 
 

KU ir Socialini" ir humanitarini" moksl" fakulteto Veiklos plane buvo 'ra%ytas ambicingas 
tikslas 2021 metais priimti student" 10 proc. daugiau nei 2020 metais. Tikslas nebuvo 
'gyvendintas, ta*iau to sieksime ateityje.  
Pagrindin!s prie&astys: a) nesurinkta student" ' dvi pirmosios pakopos studij" programas 
(,urnalistika, Angl" filologija ir kita u&sienio kalba); b) ma&as valstyb!s finansuojam" 
studij" viet" skai*ius antrojoje pakopoje, d!l tos prie&asties ' kai kurioms studij" 
programoms VF vietos neskiriamos i% viso (pvz., Andragogika).  
2021 metais vykdytas 5 studij" program" i%orinis vertinimas. Rezultatai skirtingi: a) viena 
programa neakredituota (Teatrologija), b) dvi programos akredituotos 3 metams 
(Rinkodara, Dvasinis konsultavimas), c) dvi programos akredituotos 7 metams 
(,urnalistika, Lingvistika). 
2021 metais fakulteto kuruojamose doktorant#rose apgintos 4 daktaro disertacijos. 
 

TARPTAUTI"KUMAS 1. Informacija apie akademin', mokslin' ir administracinio personalo judum$ ir e-judum$ 
vie%inama 'vairiais kanalais – per KU centrin) administracij$, padalini" administracij$, 
skelbiama KU tinklalapyje.  
2. 2021 m. negausus „gyvas“ judumas d!l pandemin!s situacijos – 15 d!stytoj", virtualus 
mobilumas – 11 d!stytoj" (kai kurie po kelis kartus). 
 

STRATEGINIAI 
PARTNERIAI  

Gali b#ti ir yra skirtingos bendradarbiavimo perspektyvos: 
1. Akademinis judumas – aktyviai va&iuojama ' EU-CONEXUS universitetus (pvz. Zadar‘o 
universitet$, La Rochelle universitet$). 
2. T)stinis mokslinis bendradarbiavimas – da&niausiai bendradarbiaujama organizuojant 
mokslinius renginius ar dalyvaujant juose, vykdant ilgalaikius projektus, dalyvaujant 
asociacijose, tod!l vyrauja jau susiklos*iusios bendradarbiavimo tradicijos.  
3. Ad hoc 'sitraukimas ' naujas projektines veiklas (pvz. Erasmus+ projektai) su naujais 
partneriais siekiant 'gyvendinti naujas iniciatyvas. 
4. Penketas: 
Pasaulio lietuvi" bendruomen! (ypa* Pasaulio lietuvi" bendruomen!s Venesueloje, 
Kolumbijoje ir Argentinoje) - Lituanistikos ir u&sienio kalb" centras 
Romos Popie&i%kasis Laterano universitetas (Italija) - Jono Pauliaus II krik%*ioni%k"j" 
studij" centras	 
Pardubic!s universitetas, (/ekija) - Vie%ojo administravimo ir politikos moksl" katedra 
Latvijos universitetas, Liepojos universitetas (Latvija) - Vadybos katedra.																			 										 
Early Childhood Education, School of Education, University of Ioannina (Greece) - 
Pedagogikos katedra. 
 

PROJEKTAI 1. Ataskaitoje prie tarptautini" projekt" priskiriami projektai finansuojami toki" program" 
kaip Erasmus+, NORDPLUS ir pan. Toki" projekt" suma&!jim$ galb#t b#t" galima sieti su 
pandemijos laikotarpiu, kadangi %i" projekt" pagrindinis fokusas – tarptautiniai mainai. 
Ta*iau, reikia tur!ti omenyje, kad Erasmus+, NORDPLUS program" finansuojami projektai 
n!ra „u&skaitomi“ kaip moksliniai projektai ir n!ra pateikiami LMT kasmetiniam vertinimui 
kaip mokslin!s veikos rezultatai, jie yra tik registruojami kaip moksliniai pagal KU vidin) 



tvark$, tod!l yra fiksuojami vidin!se KU ataskaitose).  KU veiklos plane rodiklis 
„Tarptautiniai projektai“ vis" pirma yra orientuotas ' HORIZON programos projektus. Taip 
pat yra „u&skaitomi“ toki" program" projektai kaip pvz.  Baltic Bonus programa, Dvi%alio 
bendradarbiavimo programos (pvz. Lietuva-Lenkija ir kt.) (D!l Lietuvos universitet" ir 
mokslini" tyrim" institut" mokslini" tyrim" ir eksperimentin!s pl!tros, meno veiklos 
vertinimo proced#r" reglamento patvirtinimo, 2021).  

2. Reikia pabr!&ti, kad, nors SH mokslai dar n!ra aktyv#s HORIZON programoje, j" 
aktyvesnis 'sitraukimas ' nacionalinio lygmens mokslini" tyrim" programas 2021 m. 
(da&niausiai finansuojam" Lietuvos mokslo tarybos) yra neabejotinas laim!jimas. KU 
veikos plane rodiklis ‚Nacionalini" projekt" skai*ius“ - 2021 m. SHMF vykdomi 8 
nacionaliniai projektai. 6 nacionalinius mokslo projektus finansuoja LMT. 3 projektai  
prad!ti 2021 m.  COVID19 problemai spr)sti – 1 LMT projektas. 

 
PASLAUGOS 1. Fakulteto si#lom" / teikiam" paslaug" spektras labai platus. Rezultatai skirtingi. 

Labiausiai *ia i%siskiria trys padaliniai – T)stini" studij" centras, Lituanistikos ir u&sienio 
kalb" centras. J" tokia ir paskirtis, bei Medij" laboratorija.   
2. Lituanistikos ir u&sienio kalb" centro 2021 metais vykdyta veikla  'sp#dinga: a) 70	000 
eur"  projektini" l!%", 14	000 eur" – #kiskaitini", b) lietuvi" kalba u&sienie*iams (2021 m. 
&iemos akademija) – 101 dalyvis; lietuvi" kalba u&sienie*iams (2021 m. vasaros akademija) 
– 98 dalyviai; lituanistin!s studijos u&sienio lituanistini" mokykl" mokytojams – 18 dalyvi" 
(rengta pirm$ kart$); 'vairi" kalb" kursai – 47 dalyviai.  
3. Rezultatyviu laikytina ir T)stini" studij" centro veikla. Nors bendras kvalifikacij$ 
tobulinusi" darbuotoj" skai*ius 2021 metais ma&esnis nei 2020 metais, jis vis tiek lieka 
'sp#dingas – 2730. Tai &enkliai padidina ir bendr$ fakulteto statistik$ (apie 1100 student" 
ir 2730 kursant"!) 
T)stini" studij" centre 'vyko specialist" kait$. Tai dav! teigiam" rezultat". I%augo 
teikiam"  paslaug" pedagogams skai*ius (ypa* Klaip!dos miesto). Pasikeit! ir santykiai 
su Klaip!dos savivaldyb!s %vietimo skyriumi – 2021 m. savivaldyb! skyr! 180	000 eur" 
pedagog" kvalifikacijai 'gyti.   
2021 m. TSC biud&eto balansas teigiamas (25	249 eurai). 
Prie fakultete studijuojan*i"j" skai*iaus (apie 1100) dar galime ir turime prid!ti kursant" 
skai*i"   2730 + 246. I% viso 4076... 
4. Medij" laboratorija teik! paslaugas 'vairiems KU padaliniams - SHMF, SvMF, Botanikos 
sodui (i% viso 52). 2022 m. palnuoja pl!sti Medij" laboratorijos paslaug" spektr$.  
 

 
POVEIKIS REGIONUI 

1. Parengtas Klaip!dos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. horizontaliojo 
prioriteto „Ugdantis regionas“ veiksm" planas (darbo grup!s nariai: lekt. Gabriel! 
Burbulyt!-Tsiskarishvili ir prof. dr. Rimantas Balsys). 

2. Fakulteto mokslinink" ekspertinis darbas 'vairiose Vakar" Lietuvos savivaldyb!se 
(&r. SHMF padalini" ataskaitas). 

3. Fakulteto 	mokslinink" projektin!s veiklos su 'vairi" Vakar" Lietuvos savivaldybi" 
'staigomis (&r. SHMF padalini" ataskaitas). 

4. T)stini" studij" centro organizuotuose kursuose kvalifikacij$ k!l! per 2 700 
regiono pedagog", sveikatos prie&i#ros specialist" ir kt. 



5. Darbas Klaip!dos regiono Strategijos bioekonomikos krypties darbo grup!je ir 
Klaip!dos regiono strategijos Bioekonomikos krypties 'gyvendinimo priemoni" 
plano parengimas (reng!ja – doc. dr. Rasa Viederyt!). 

Apskritai, visos fakultete vykdomos veiklos (pradedant studijomis, mokslu ir baigiant 
vie%omis paskaitomis visuomenei, yra skirtos regiono gerovei.   
 

I""!KIAI 
 

1. Naujos studij" ir dokument" valdymo sistemos ORAKULAS 'sisavinimas.   
2. Fakulteto vidaus erdvi" kapitalinis remontas. Bendra suma	 apie 1	200 000 eur". 

Nebus lengva suderinti remonto darbus ir skland" studij" proces$ fakultete.  
3. Living Lab	 / Metodologini" kompetencij" centro steigimas (tokio pob#d&io 

laboratorij" Lietuvoje dar n!ra. B#tume pirmeiviai). 
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STRUKT!RA 
 

 
Slaugos katedra 
Holistin!s medicinos ir reabilitacijos ir reabilitacijos katedra  
Medicinos technologij" katedra  
Visuomen!s sveikatos katedra 
Socialinio darbo katedra  
Sporto, rekreacijos ir turizmo katedra  
Sveikatos tyrim" ir inovacij" mokslo centras (STIMC) 
 

STRATEGINIAI 
TIKSLAI 

 

Gerinti studij" kokyb), rengti naujas studij" programas, tobulinti esamas. 
I%laikyti ir pritraukti didesn' student" skai*i". 
Rengti bei didinti tarptautini" mokslini" publikacij" skai*i". 
Tobulinti student" praktini" 'g#d&i" mokym$, steigti simuliacij"-laboratorin' centr$ 
studijuojantiems bei podiplomini" studij" tobulinimui. 
Kelti d!stytoj" kvalifikacij$. 
Dalyvauti ir inicijuoti mokslinius vietinius bei tarptautinius projektus. 
 

PASIEKIMAI  Holistin!s medicinos ir reabilitacijos katedra: HMRK ir socialini" partneri" organizuotas 
festivalis: „A% neabejingas – o tu?“, renginio tikslas - skleisti teigiam$ &ini$ apie &mones 
su negalia bei skatinti 	suprasti, jog negalia n!ra kli#tis draugystei ir bendrystei. Festivalis 
sulauk! ypatingo d!mesio, renginyje dalyvavo apie 1 300 vaik" i% 67 prie%mokyklinio 
ugdymo ir pradini" klasi" kolektyv". 
HMRK lektor! Inga (imkut!-Karalevi*ien! i%rinkta (iauli" miesto „Met" mokytoja“ 
Visuomen!s sveikatos katedra: SKVC pad!ka prof. dr. Sigutei Norkienei. 
Socialinio darbo katedra:  Lekt. J. Vai*iulien! ir prof. dr. I. Baranauskien! apdovanota 
Klaip!dos miesto mero pad!kos ra%tais u& ilgamet' ir savanori%k$ darb$ vertinant 
Klaip!dos miesto socialinius projektus; 



Doc. Dr. I. Dirgelien! apdovanota Studij" kokyb!s vertinimo centro pad!ka u& aktyv" 
dalyvavim$ socialinio darbo studij" krypties apra%o atnaujinime 
Sporto, rekreacijos ir turizmo katedra:  
Prof. A.	(arkauskien!. 2021 m. vasario 19 d.  i%rinkta Lietuvos olimpin!s akademijos prezidente 
Prof. A.	(arkauskien!. Konkurso „U& olimpini" id!j" skaid$ Lietuvoje“ Lietuvos olimpin!s 
akademijos akademiko prof. dr. Povilo Karoblio vardo prizo laim!toja (2021 m.) 
 

STUDIJOS 
 

Slaugos katedroje vykdomos studijos pagal %ias studij" programas: 
Slaugos bakalauro studij" programa  
Slaugos bakalauro sutrumpinta studij" programa  
Slaugos magistro studij" programa  
Papildomos studijos magistro laipsniui siekti  
Holistin!s medicinos ir reabilitacijos katedroje vykdomos studijos: 
Bakalauro studijos nuolatin!s Kineziterapijos studijos  
Bakalauro studijos nuolatin!s sesijin!s Kineziterapijos studijos  
Magistro studijos nuolatin!s Papildomosios ir alternatyviosios medicinos studijos  
Nuolatin!s sesijin!s, papildomos Papildomosios ir altervatyviosios medicinos studijos  
Parengta ir SKVC patvirtinta Vytauto Did&iojo universiteto ir Klaip!dos universiteto 
jungtin!  tarpkryptin! antrosios pakopos nuolatini" studij" programa Kalb!jimo ir kalbos 
terapija 
Medicinos technologij" katedra: 
Bakalauro studijos nuolatin!s ir nuolatin!s-sesijin!s: Radiologija.  
Visuomen!s sveikatos katedra: 
Bakalauro studijos: Visuomen!s sveikata 
Magistro studijos tarptautiniams studentams: Sveikatos prie&i#ros vadyba 
Magistro studijos: Visuomen!s sveikatos ugdymas, Sveikatos prie&i#ros vadyba 
Papildomos studijos: Visuomen!s sveikatos ugdymas, Sveikatos prie&i#ros vadyba 
Socialinio darbo katedra: 
Nuolatin!s bakalauro studijos (lietuvi" k.)  
Nuolatin!s bakalauro studijos (angl" k.)  
Sutrumpintos studijos  
Papildomos studijos  
Magistro studijos  
Realizuojamos programos:  
socialinio darbo bakalauro studij" programa su dviem specializacijomis (socialinio darbo 
bendruomen!je ir socialinio darbo sveikatos; prie&i#roje) nuolatin!s studijos lietuvi" ir 
angl" kalbomis 
sutrumpinta bakalauro studij" programa su 2 specializacijomis nuolatin!s – sesijin!s 
studijos lietuvi" kalba  
magistrant#ros programa  (n/s forma, lietuvi" kalba). 
papildom" bakalauro studij" programa (n/s forma, lietuvi" kalba) 
Sporto, rekreacijos ir turizmo katedra:  
Bakalauro studij" programos:  
K#no kult#ros ir sporto pedagogika (liet., rus. kalba) 
Laisvalaikio sportas  
Rekreacija ir turizmas (specializacijos – Sveikatos turizmas, E-turizmas) (liet., rus. k.)  
Magistrant#ros studij" programos: 
Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika 
Rekreacijos ir turizmo vadyba 



Parengta ir atiduota SKVC Turizmo ir poilsio studij" krypties savianaliz!s suvestin!. 
 

MOKSLAS 
 

Fakulteto mokslininkai para%! beveik 200 'vairi" straipsni". 
 

TARPTAUTI"KU
MAS 

 

I%laikoma katedr" d!stytoj" naryst!s tarptautin!se organizacijose, &urnal" redkolegijose, 
tarptautini" konferencij" moksliniuose komitetuose, disertacij" gynimuose. 
Organizuojami tarptautiniai seminarai, bendradarbiaujant su Baltijos federalinis Imanuelio 
Kanto universiteto ir Ukrainos Dniepro Tradicines ir netradicin!s medicinos instituto 
mokslininkais. 
Dalyvavimas Erazmus main" programoje: vizitai ' kit" %ali" %vietimo ir mokslo institucijas. 
Dalyvavimas EU-Conexus veiklose. 
 

STRATEGINIAI 
PARTNERIAI  

Turku ir Tampere universitetai (Suomija);  
Laplandijos universitetas (Suomija);  
Balstog!s ir Opol!s universitetai (Lenkija); 
Var%uvos universitetas, Socialin!s prevencijos ir resocializacijos institutas (Lenkija); 
Bialystoko universitetas (Lenkija); 
Latvijos krik%*ioni%koji akademija; 
Malm!s universitetas ((vedija)   
 

PROJEKTAI 
 

Fakulteto padaliniai vykd! 15 projekt" (dauguma i% j" t)siami toliau) 
 

INOVACIJOS Holistin!s medicinos ir reabilitacijos ir reabilitacijos katedra atlieka mokslinius tyrimus su 
inovatyvia funkcin!s diagnostiko 'ranga: 

- Raumen" grupi" j!gos pusiausvyros 'vertinimas skaitmeniniu Back-check 
dinamometru su kompiuterine programa 

- Pusiausvyros  ir koordinacijos vertinimas kompiuterine E-Link DFP4 sistema 
- Raumen" aktyvumo vertinimas elektromiografu Biometrics DataLite 
- Raumen" j!gos matavimas elektroniniu Dinamometru G200 
- Raumen" pasiprie%inimo j!gos matavimas Miometru M550 
- Eisenos analiz! Rehagait eisenos analiz!s sistema 
- P!dos tyrimas Footscan pedografijos sistema 

Projekte „Nat#rali" propolio pagrindu paremt" konservant" maisto pramonei prototip" 
suk#rimas“ (Propolis, J05-LVPA-K-04-0080) sukurta inovacija – 3 nat#ral#s propolio 
pagrindu paremti konservant" ir stabilizatori" prototipai maisto pramonei. 
 

POVEIKIS 
REGIONUI 

 

Studentai ir d!stytojai dirbo auk%tos rizikos skyriuose (COVID-19) 
Unikali fakulteto veikla su delfin" terapijos centru (Lietuvos j#r" muziejus) -  
bendradarbiaujame Europos s$jungos projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0008 
,,Moksliniais tyrimais pagr'stos gyv#n" terapijos metodikos suk#rimas ir integravimas ' 
Holistin!s medicinos ir reabilitacijos sveikatos koncepcij$" veikloje; praktikos vieta. 
Gyv#n" terapijos poveikis,  naujas gydymo b#das, kuris naudingas teikiant kompleksin) 
pagalb$ psichikos ir elgesio sutrikim" ir/arba nerv" sistemos ligomis sergantiems 
pacientams. Skirting" r#%i" gyv#n" 'traukimas ' terapin' proces$ turi skirting$ poveik' 
motorinei, sensorinei ir psichoemocinei/ psichosocialinei kaitai, tod!l stengiamasi 
empiri%kai nustatyti stipriausius kiekvienos i% terapij" aspektus. 
Miesto masteliu vykdoma veikla - projektas „Am&inai jaunas 65+“ (SRF-FAV-2019-1-0162). 
(projekto vadov! – prof. dr. Asta (arkauskien!). Projektas bendrai finansuojamas 
valstyb!s Sporto r!mimo fondo l!%omis, kur' administruoja (vietimo, mokslo ir sporto 



ministerija ir (vietimo main" paramos fondas. Projekto bendras dalyvi" skai*ius – 300 
senjor". Buvo  i%tirtas vyresnio am&iaus &moni" (65 m. ir daugiau) fizinio aktyvumas bei 
fizinis paj!gumas, sveikatos b#kl!. Remiantis gautais rezultatais, parengta ir 
'gyvendinama vyresnio am&iaus &moni" (65 m. ir daugiau) fizinio aktyvumo skatinimo 
programa. Senjorai dalyvauja 'vairi" raumen" grupi" stiprinimo, %oki" bei mi%ko terapijos 
u&si!mimuose. Tai turi teigiamos 'takos j" fizinei bei psichinei sveikatai, fiziniam 
paj!gumui. 
Atliekami 'vair#s regiono sportinink" tyrimai. 
Atnaujinta kurortologijos darbo grup!, atgaivinanti esamus ir inicijuojanti naujus 
mokslinius tyrimus kartu su regiono sveikatinimo 'staigomis, su tikslu 'kurti Nacionalin' 
kurortologijos centr$. 
 

I""!KIAI 
 

• COVID-19 pandemijos kontekste stipriai suma&!jas d!stytoj" bei student" 
tarptautinis ir vietinis mobilumas. 

• Simuliacin! laboratorija, tarpkatedrinis bendradarbiavimas. 
• Student" pritraukimas ' programas. 
• Visuomen!s sveikatos doktorant#ros programos k#rimas. 
• Mokslinio potencialo didinimas ir kokyb!s gerinimas. 

 
         

 
 


