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 APŽVALGA 
 

 

Liepos 11 d. Klaipėdos universitete iškilmingai 
sutikti ekspedicijos dalyviai, suradę laivą 
„Prezidentas Smetona“. Renginio, kuriame 
dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministrė Jurgita Petrauskienė, metu padėkota 
ekspedicijos dalyviams, vyko spaudos 
konferencija. Prof. habil. dr. V. Žulkus 
apdovanotas LR švietimo ir mokslo ministrės 
atminimo medaliu „Už Lietuvai reikšmingą 
atradimą“. 
Gruodžio 7–8 d. KU rektorius prof. habil. dr. 
E. Juzeliūnas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su 
Klauso Mehnerto Europos studijų ir tyrimų 
instituto vadovu prof. dr. dr. h. c. (mult.) W. 
Böttcheriu. Pagal šią sutartį Klaipėdos universitete 
savo veiklą pradėjo vykdyti pirmasis vokiečių 
mokslinis institutas Baltijos šalyse. Gruodžio 8 d. 
KU vyko mokslinė diskusija „Regioninė Europa“, 
kuria siekta pristatyti Klaipėdos akademinei 
bendruomenei instituto tikslus ir siekius. 
2017 m. KU veikla įvertinta 125 vieta 
tarptautiniame reitinge (QS University Rankings, 
EECA 2017), nacionaliniame valstybinių 
universitetų reitinge – 7 vieta (Žurnalas 
„Reitingai“). 
Lapkričio 28 d. Lietuvos mokslo taryba paskelbė 
aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų paraiškų 
konkurso rezultatus. Keturi Klaipėdos universiteto 
teikti projektai laimėjo dotaciją už 2,36 mln. eurų.  
JTGMF prof. A. Andziulio vadovaujama komanda 
laimėjo 695 tūkst. Eur dotaciją mokslo tiriamajam 
projektui „Ateities autonominis žaliasis uostas: 
naujo konteinerių krovos metodo ir sistemos 
prototipo sukūrimas“. 
2017 m. rugsėjo 29 d. Klaipėdos universitete 
lankėsi devyniolika Suomijos žurnalistų iš įvairių 
žiniasklaidos kanalų ir specializuotų leidinių, kurie 
skirti technologijų, inovacijų, inžinerijos, verslo bei 
aukštųjų technologijų sritims. Jie supažindinti su 
Klaipėdos universitete vykdomais tyrimais. 
Dr. R. Nabažaitė 2017 m. laimėjo apdovanojimą už 
geriausią apgintą disertaciją humanitarinių ir 
socialinių mokslų srityje Lietuvoje. 
Jūrinės žuvininkystės ir akvakultūros laboratorija 
Kopgalyje integruota į „Jūrinį slėnį“, perimant jos 
pavaldumą iš Žemės ūkio ministerijos. Ši 
laboratorija įgalins vykdyti ne tik jūrinės 
akvakultūros tyrimus, bet ir eksperimentinės 
žuvininkystės projektus, kurie reikšmingi regiono 
mėlynajam augimui. 
2017 m. KU lankėsi penkių ambasadų atstovai ir / 
ar ambasadoriai.  

 Vykdytas KU struktūros optimizavimas: 

Socialinių, humanitarinių ir ugdymo mokslų 
fakultetai sujungti į Socialinių ir humanitarinių 
mokslų fakultetą (KU Tarybos nutarimas, 
2017 m. lapkričio 27 d., Nr. 9N-98). 

Įsteigtas Jūros tyrimų institutas (KU Tarybos 
nutarimas, 2017 m. birželio 29 d., Nr. 9N-93). 
2017 m. baigti JTI pastato statybos darbai ir 
laboratorijų įrangos komplektavimas.  

Menų akademija perduota Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijai (KU Tarybos nutarimas, 
2017 m. lapkričio 6 d., Nr. 9N-95). 

Medicinos edukacijos katedra perkelta į 
Sveikatos mokslų fakultetą (KU Tarybos 
nutarimas, 2017 m. sausio 20 d. Nr. 9N-84). 

Vykdytas KU autonomijos statuso įtvirtinimas 
aukštojo mokslo pertvarkos kontekste: 

KU Taryba pritarė regiono inovacijų 
ekosistemos kūrimui (KU Tarybos nutarimas 
„Dėl pritarimo Klaipėdos regiono inovacijų 
ekosistemai“, 2017 m. lapkričio 6 d., Nr. 9N-
94); 

2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Vyriausybė 
pritarė KU, kaip savarankiško universiteto, 
statusui (nutarimo Nr. 947). Dokumentas „Dėl 
valstybinių universitetų tinklo optimizavimo 
plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ 
(KU Tarybos pritarimas, 2017 m. lapkričio 27 
d., Nr. 9N-97).  
2017 m. rugpjūčio 29 d. KU lankėsi LR Seimo 
švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas 
akademikas prof. dr. E. Jovaiša, ŠMM 
viceministras dr. G. Viliūnas, Seimo nariai 
S. Gentvilas ir A. Kirkutis. Aptarta aukštojo 
mokslo optimizavimo eiga ir vykdoma KU 
pertvarka. 

2017 m. spalio 17 d. Klaipėdos universitetas 
surengė Vakarų Lietuvos merų susitikimą-
diskusiją, siekiant aptarti universiteto ir regiono 
savivaldos bendradarbiavimo galimybes bei 
lūkesčius, pabrėžiant KU svarbą Vakarų 
Lietuvos regionui, išklausyti merų pasiūlymai, 
kaip plėtoti universiteto veiklą aukštojo mokslo 
reformos kontekste. 

KU aktyviai dalyvavo rengiant Klaipėdos miesto 
ekonominės plėtros strategiją 2030 (KEPS). 
Tikimės, kad esant bendrai mokslo ir verslo 
partnerių strategijai mokslo žinias bus galima 
diegti veiksmingiau.  
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AKADEMINIAI IŠTEKLIAI IR RINKODARA 

 

 

 

1 lentelė. AKADEMINIAI IŠTEKLIAI 

Pareigybės 
FBT 

Iš viso 
(žm.) 

Palyginus 
su 2016 m. 

Iš viso 
(et.) 

Palyginus 
su 2016 m. 

MOKSLO SRITIS 
Biomedicinos 

mokslai Fiziniai mokslai Technologijos 
mokslai 

Žmonių 
skaičius Etatai Žmonių 

skaičius Etatai Žmonių 
skaičius Etatai 

Mokslo 
darb. 47 ↑ 1 35,65 ↓ 3,1 31 21,65 6 4,5 10 9,5 

Dėstytojai  191 ↓ 34 105,93 ↓ 9,15 88 41,04 37 20,78 66 44,11 
Iš viso FBT 238 ↓ 33 141,58 ↓ 12,25 119 62,69 43 25,28 76 53,61 

HS men. 

    

Humanitariniai 
mokslai Menai Socialiniai mokslai 

Mokslo 
darb. 32 ↑ 2 27,99 ↓ 1,24 24 20 1 0,25 7 7,74 

Dėstytojai  286 ↓ 32 194,23 ↓ 27,36 54 33,07 70 41,95 162 119,21 

Iš viso 
HS menai 318 ↓ 30  222,22 ↓ 28,6 78 53,07 71 42,2 169 126,95 

 

2 lentelė. MOKSLO DAKTARAI 

Pareigos  FBT et. HSM et. 
Mokslo darb. 31,15 24,99 

% 87 89 
DOC., PROF. 59,88 120,27 

% 57 62 
 

Pareigos	   FBT HS menai 
 et. et. 

Mokslo darb. ↓1,7 ↓ 1,49 
DOC., PROF. ↓ 0,16 ↓ 9,8 

 

 

 

1.  

• 2017 m. vykdant optimizavimą, šiek tiek sumažinta akademinio personalo: apie 20 etatų ir apie 
30 žmonių, lyginant su 2016 m. (1 lentelė). FBT mokslų mokslo daktarai sudaro 57 proc., 
humanitarinių ir socialinių mokslų bei menų – 62 proc. Mokslo daktarų skaičius sumažėjo 
nedaug – iki 10 etatų (2 lentelė). KU strateginis siekis išlieka optimizuoti mokslo ir studijų 
veiklas bei infrastruktūros išteklius, sudarant galimybę dirbti aukščiausios kvalifikacijos 
žmonėms – mokslų daktarams. 

2. • 2017 m. siekta užtikrinti biudžeto tvarų valdymą, optimizuojant pajamų ir išaidų santykį (3 
lentelė). Taip pat vykdytas akademinėms veikloms reikšmingų infrastruktūros išteklių 
atnaujinimas, kurio vertė apie 300 tūkst. eurų (4 lentelė).  

3. 
• Pradėtas vykdyti FOCUS projektas įgalins tarptautinės e-mokymosi aplinkos plėtrą. Tai padės ne 
tik gerinti studijų kokybę, bet ir didinti jų patrauklumą užsienio studentams. 

4. 

• Stiprinama rinkodaros veikla, nukreipta į užsienio studentų pritraukimą, tačiau studijuoti priimtų 
užsienio studentų skaičius neišaugo ir išlieka panašus į 2016 m. (1 pav.). Pagrindinė priežastis, 
kodėl neaugo užsienio studentų skaičius, susijusi su  tuo, kad tik trečdalis KU įstojimo sąlygas 
atitinkančių studentų gavo ambasadų vizas atvykti į Lietuvą. Lietuvoje ir užsienyje vykdytose 
rinkodaros veiklose pasiekta daugiau kaip 1 mln. interesantų auditorija (2 pav.). 

5. • 21 bakalauro ir 20 magistrantūros studijų krypčių visuomeniniuose reitinguose pateko tarp trijų 
geriausių Lietuvoje (5 lentelė). 
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 2017 metais planuoti valstybiniai asignavimai – 7383,4 tūkst. Eur. Patikslintas biudžeto asignavimo 
planas – 7633,4 tūkst. Eur. Metų sąmata keitėsi, papildomai gavus 252,0 tūkst. Eur dėl universitetams įvesto 
konkursinio balo. (3 lentelė, 1 eil.). Universiteto uždirbtos lėšos sumažėjo 6,8 proc. Įtakos tam turėjo užsienio 
studentų įmokos. Didelė dalis planuotų užsienio studentų negavo vizų ir jiems turėjo būti grąžintos įmokos už 
mokslą. Viršytas planuotas surinkimas už nuomą ir apgyvendinimą bendrabučiuose (13,3 proc.). Užsakomųjų 
darbų pajamos viršijo planą 2,2 proc. (3 lentelė, 2 eil.). Projektų avansavimui panaudotų lėšų “sugrįžimas” yra 
išaugęs  2,8 proc.   

Darbo užmokestis Universitete viršytas apie 2,5 proc. Infrastruktūros paslaugų centras darbo 
užmokesčio dydį viršijo 17,5 proc. Planuojant 2017 m. biudžetą, nuspręsta pirkti valymo paslaugas. Jų 
nenupirkus išaugo darbo užmokesčio išlaidos, tačiau sutaupyta pinigų prekėms ir paslaugoms. Laivų įgulų 
nariams išmokėtas papildomas darbo užmokestis už naktinį darbą ir šventines dienas, todėl viršytas laivyno ir 
ekspedicijų tyrimų laboratorijos darbo užmokesčio planas. (3 lentelė, 6 eil.). Sutaupyta lėšų, kurios buvo 
suplanuotos kitoms prekėms ir paslaugoms (19,67 proc.), nes nenupirktos valymo paslaugos. (3 lentelė, 9 eil.). 

Paskolos aptarnavimui (palūkanų ir paskolos dalies grąžinimas) panaudota 368,0 tūkst. Eur.  (3 
lentelė, 12 eil.). 
 

3 lentelė. 2017 M. KU PAJAMOS IR IŠLAIDOS, TŪKST. EUR 

Eil. 
Nr. PAJAMOS 2017 m. 

pajamos 
Eil. 
Nr. IŠLAIDOS 2017 m. 

išlaidos 

 Likutis 302,7    
1. Valstybės asignavimai: 7 633,4 6. Darbo užmokestis: 9 653,9 
2. Universiteto lėšos: 4 787,2 7. Komunalinės paslaugos, ryšiai 791,2 
	   	   	   8. Stipendijos 326,0 
	   	   	   9. Paslaugos, prekės, turtas: 1 311,0 
	   	   	   10. Projektų koof., avansavimas 70,3 
	   	   	   11. Ilg. turto remontas, KVP 1,0 
	   	   	   12. Paskolų aptarnavimas: 368,0 
	   	   	   13. Rezervas  

3. Iš viso pajamų vykdant 
pagrindines veiklas 
(1+2 eilutės) 

12 420,6 14. Iš viso išlaidų vykdant pagrindines 
veiklas 
(6+7+8+9+10+11+12+13 eilutės) 

12 521,4 

4. Projektinės veiklos 10 394,2 15. Projektinės veiklos 10 394,2 
5. Konsoliduotas biudžetas               

(1+2 eilutės+likutis) 
23 117,5 16. Konsoliduotas biudžetas 

(14+15eilutės) 
22 915,6 

 Finansinis rezultatas    201,9 

 

  
Visiškai išmokėti atlyginimai darbuotojams už 2017 m. gruodžio mėn., tačiau sumokėti ne visi su 

darbo užmokesčiu susiję mokesčiai, liko skolos „Sodrai“. Padėtį gerina tai, kad vis dar grįžta projektų 
avansuotos išlaidos. Skolos tiekėjams metų pabaigoje – nedidelės, jos padengtos iš likučio Universiteto banko 
sąskaitose.  
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4 lentelė. INFRASTRUKTŪROS IŠTEKLIŲ ATNAUJINIMAS 

Sritis Apimtys Suma, Eur  

Suremontuotos patalpos, skirtos mokslo ir studijų 
reikmėms 

≈3050 kv. m. ≈144 891 

Turimos įrangos atnaujinimas   ≈18200 

Bibliotekos teikiama prieiga prie el. išteklių 482754 kn.;  
26530 žurn. 

≈ 41369 

Naujos knygos bibliotekai 6306 egz. ≈50 121 

Botanikos sodo fondų papildymas 50 taksonų 18800 

Technologijų perdavimo projektų vystymas (SGD, 
pneumobilis ir kt.)  

  ≈17000 

Knygų ir žurnalų leidybos spauda 7938 egz. ≈ 26195 
 

 

1 pav. STUDIJŲ TARPTAUTINĖ RINKODARA  

 

 

2 pav. RINKODAROS IR KOMUNIKACINĖS PRIEMONĖS  

 

	  

	  

	  

	  

Pasiekta 
auditorija 

~300	  tūkst.	  
(↑100	  
tūkst.) 	  

Konsultuota 
besidomin-
čiųjų 

~1500 
(↑ 800) 

Priimta 
paraiškų 

1048 
(↑ 586) 

Išsiųsta 
pasiūlymų 
atrinktiems 

kandidatams 

461 
(↑ 242) 

Priimta studentų ir 
paruošta 

dokumentų vizų 
formalumams 

255 
(↑ 110) 

Gavusiųjų 
vizas 

skaičius  

81 
(↑ 7) 

Prisiregistra-
vusių 

studijuoti 
studentų 
skaičius 

68  
(↓ 1)  
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  TARPTAUTINĖS E-MOKYMOSI APLINKOS PLĖTRA 
 

 

2017 m. pradėtas vykdyti Pietų Baltijos regioninio bendradarbiavimo programos projektas FOCUS 
(angl. Facilitating blue growth with open courses by utilizing R&D products and virtual mobility). 
Klaipėdos universitetas šiame projekte yra partnerių (Gdansko universitetas, Lenkija; Linėjaus 
universitetas, Švedija; Roskildės verslo aukštoji mokykla, Danija; Lietuvos verslo kolegija) lyderis. 
Projektas bus vykdomas trejus metus, bus siekta gerinti žinių prieinamumą, ugdyti įgūdžius ir didinti 
pajėgumą mėlynojo augimo ekonomikos sektoriuje, apimant jūrines biotechnologijas ir pakrančių 
turizmo sritis. Projekto vadovė – doc. dr. D. Baziukė. Vykdant projektą bus sukurti mažiausiai penki 
atvirieji kursai jūrinės biotechnologijos ir pakrančių turizmo temomis. Dalykų ekspertai dirbs keliose 
tarptautinėse bendradarbiaujančiose komandose. Glaudžiai bendradarbiaujant su Pietų Baltijos jūros 
regione dirbančiomis šių sektorių įmonėmis bus išgrynintos darbdaviams aktualios įmonėse dirbančių 
darbuotojų kompetencijos ir atsižvelgiant į šiuos poreikius bus projektuojami mokymo kursai. Be to, 
dalykų ekspertai bus mokomi kurso turinį dėstyti atvirųjų kursų platformoje. 

 
 

5 lentelė. STUDIJŲ PROGRAMŲ VISUOMENINIAI REITINGAI TOP 3 

 

Bakalauro ir vientisųjų studijų Magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančios studijos 
Biomedicinos mokslų srities 

Visuomenės sveikatos kryptis – 3 vieta.  
Medicinos technologijų kryptis – 1 vieta.  
Reabilitacijos kryptis – 3 vieta.  
Slaugos (akušerijos) kryptis – 2 vieta.  
Biologijos kryptis – 3 vieta.  

Visuomenės sveikatos kryptis – 3 vieta.  
Slaugos kryptis – 2 vieta. 
Biologijos kryptis – 3 vieta. 
Aplinkotyros ir ekologijos kryptis – 1 vieta.  

Fizinių mokslų sritis 
Statistikos kryptis – 3 vieta.  
Gamtinės geografijos kryptis – 2 vieta.  

Statistikos kryptis – 3 vieta.  
Gamtinės geografijos kryptis – 2 vieta.  

Technologijos mokslų srities 
Chemijos ir procesų inžinerijos kryptis – 2 vieta.  
Statybų inžinerijos ir technologijos kryptis – 
3 vieta.  
Jūrų inžinerijos ir technologijos kryptis – 1 vieta.  
Mechanikos inžinerijos kryptis – 3 vieta.  
Bioinžinerijos ir biomechanikos kryptis – 3 vieta.  

Informatikos inžinerijos kryptis – 3 vieta. 
Chemijos inžinerijos kryptis – 2 vieta.  
Statybos inžinerijos kryptis – 3 vieta. 
Jūrų inžinerijos kryptis – 1 vieta.  
Gamybos inžinerijos kryptis – 3 vieta. 

Socialinių mokslų sritis 
Turizmo ir poilsio kryptis – 1 vieta.  
Žurnalistikos kryptis – 2 vieta.   
Edukologijos kryptis – 3 vieta. 

Turizmo ir poilsio kryptis – 2 vieta.  
Komunikacijos ir informacijos kryptis – 3 vieta.  
Pedagogikos kryptis – 2 vieta.  

Humanitarinių mokslų srities 
Filosofijos kryptis – 3 vieta.  
Istorijos kryptis – 3 vieta.  
Lingvistikos kryptis – 3 vieta.  
 

Teologijos / religijos studijų kryptis – 3 vieta.  
Istorijos kryptis – 3 vieta.  
Paveldo studijų kryptis – 1 vieta.  
Menotyros kryptis – 3 vieta.  
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studijos 

  
6 lentelė. STUDENTAI IR STUDIJŲ PROGRAMOS 

PAKOPOS	   	   I	   II	   III	   Profesinės	  
st.	  

IŠ	  VISO	  

ST
U
DE

N
TA

I	   Lietuvos	  stud.	  	   2537	   767	   77	   26	   3407	  
Užsienio	  stud.	   59	   34	   5	   	   98	  
Dalinių	  studijų	  
Užsienio	  stud.	  	  

62	   7	   	   	   69	  

Iš	  viso:	   2658	   808	   82	   26	   3574	  
Palyginus	  su	  2016	  m.	   ↓	  395	   ↑	  13	   ↓	  4	   ↑	  1	   ↓	  387	  

ST
U
DI
JŲ
	  

	  	  	  
	  	  	  
	  P
RO

G
RA

M
O
S	  

KU	  studijų	  programos	  
lietuvių	  kalba	  

54	   54	   11	   1	   120	  

Jungtinės	  studijų	  
programos	  

1	   1	   10	   	   12	  

KU	  studijų	  programos	  
užsienio	  kalba	  

20	   17	   1	   	   38	  

Palyginus	  su	  2016	  m.	   ↓2	   ↓5	   nepakito	   	   ↓7	  

PR
IĖ
M
IM

AS
	   Lietuvos	  stud.	   319	   368	   13	   28	   728	  

Užsienio	  stud.	   50	   16	   3	   	   69	  
Sutrumpintos	  studijos	  

(Lietuvos	  stud.)	  	  
132	   	   	   	   132	  

Iš	  viso:	   501	   384	   16	   28	   929	  
Palyginus	  su	  2016	  m.	   ↓	  289	   nepakito	   ↑	  2	   ↑	  3	   ↓284	  

PO
PU

LI
AR

IA
U
SI
O
S	  
ST
U
DI
JŲ
	  

PR
O
G
RA

M
O
S	  

Lietuvių	  kalba	   Kūno	  kultūros	  ir	  sporto	  pedagogika	  
(I	  pak.)	  

Vaikystės	  pedagogika	  (I	  pak.)	  
Slauga	  (I	  pak.)	  

Psichologija	  (I	  pak.)	  
Ekonomika	  (I	  pak.)	  

	  

Ekologija	  ir	  
aplinkotyra	  

	   	  

Anglų	  kalba	   Socialinis	  darbas	  (I	  pak.)	  
Rekreacija	  ir	  turizmas	  (I	  pak.)	  

Slauga	  (I	  pak.)	  
Sveikatos	  priežiūros	  vadyba	  (II	  pak.)	  

Ekologija	  ir	  
aplinkotyra	  

	   	  

1.  
• Bendras studentų skaičius yra apie 10 proc. mažesnis, palyginus su 2016 m. (3950). Priimtų 
studentų skaičius yra apie 25 proc. mažesnis, palyginus su 2016 m. (1287 studentai) (6 lentelė). 

2. 

• Populiariausios studijų programos lietuvių kalba yra kūno kultūros ir sporto pedagogika, 
vaikystės pedagogika, slauga, psichologija, ekonomika; anglų kalba – socialinis darbas, 
rekreacija ir turizmas, slauga, sveikatos priežiūros vadyba (6 lentelė). 

3. 

• Daugiausia studentų studijuoja sveikatos mokslų krypčių grupėje (3 pav.). Daugiausia studentų 
valstybės finansuojamose studijose – inžinerijos bakalauro ir ugdymo magistrantūros krypčių 
studijose; valstybės nefinansuojamuose studijose – sveikatos bakalauro, verslo ir viešosios 
vadybos magistrantūroje (7 lentelė). 

4. 

• I ir II pakopos studijų diplomo siekiančių užsienio studentų priėmimo skaičius yra toks pat 
kaip ir 2016 m., bendras jų skaičius – 10 proc. mažesnis, palyginus su 2016 m. (114 stud.). 
Daugiausia studentų, siekiančių gauti diplomą, atvyksta iš Indijos (4 pav.). Vis daugiau ES 
šalių studentų dėmesio sulaukia KU Ekologijos ir aplinkotyros doktorantūra, į kurią priimti 3 
doktorantai (6 lentelė). 

5. 
• KU svarbiu strateginiu tikslu laiko tarptautiškumo stiprinimą. Tačiau studentų tarptautinis 
judumas yra sumažėjęs, dėstytojų – beveik nepakitęs, palyginus su 2016 m. (8 lentelė). 



	  

3 pav. STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL STUDIJŲ 
KRYPTIS 

 

4 pav. UŽSIENIO STUDENTŲ 
PASISKIRSTYMAS POPULIARIAUSIOSE 

STUDIJŲ PROGRAMOSE  
 
 

 

V 

 

 
 

 
7 lentelė. STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS 

 

 
 

 
8 lentelė. DĖSTYTOJŲ IR STUDENTŲ JUDUMAS 

 
 



	  

 

MOKSLAS IR MENAS  

 
9 lentelė. KU MOKSLININKŲ PASKELBTOS PUBLIKACIJOS 

 
 

Mokslo 
sritis 

Publikacijų skaičius 

Lietuvos 
leidiniuose 

   Užsienio 
leidiniuose  

Monografijos  CAWo
S 

Iš 
viso 

Palyginus su 
2016 m.	   

H 109 19 2 14 144 ↑ 32 
S 60 41 3 16 120 ↓ 68 

Sveikatos 37 14 1 3 55 ↓ 18 
Gamtos  26 11  44 81 ↑ 9 

T 17 4 1 7 29 ↓ 6 
F 14 1  11 26 ↑ 8 

Iš viso: 263 90 7 95 455 ↓ 43 

 
 

10 lentelė. KU MOKSLO PUBLIKACIJŲ PAGRINDINIAI ŽURNALAI IR PARTNERIAI 
 

Žurnalo pavadinimas IF Pagrindiniai partneriai 
„Plos One“ 2.806  

Cawthron Institute (Naujoji Zelandija) 
Institute of Marine Sciences (Italija) 
Estonian Marine Institute, Tartu University (Estija) 
Polish Academy of Sciences (Lenkija) 
University of Parma (Italija)  
Finnish Environment Institute (Suomija) 
Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde 
(Vokietija)  
Russian Academy of Sciences (Rusija) 
 

„Ocean Modelling“ 3.341 
„Marine Policy“ 2.235 
„Scientific Data“ 4.836 

„Environmental Science and Pollution 
Research“ 

2.741 

„International Journal of Environmental 
Research and Public Health“ 

2.101 

„Scientific Reports“ 4.259 
„Boreas“ 2.348 

„Ecological Indicators“ 3.898 

1.  
•  KU mokslininkai paskelbė 455 publikacijas (9 lentelė) ir tai yra 10 proc. mažiau, palyginus su 2016 m. 
KU strateginių tikslų realizavimui svarbu tai, kad  KU mokslininkai paskelbė daugiau publikacijų 
užsienio leidiniuose (iš jų ir CA indeksuotuose) ir/ar kartu su užsienio bendraautoriais (11 lentelė).  

2. 

•   KU mokslininkai laimėjo daugiau teiktų paraiškų vykdyti projektus. Vykdomų projektų 
skaičius yra panašus palyginus su 2016 m., tačiau išaugo vieno projekto vidutinė finansinė vertė 
(14 lentelė). Mokslo žinių komercializavimo sutarčių, vykdant ūkio subjektų užsakymus, 
nepadaugėjo, tačiau išaugo pajamos iš jų (13 lentelė).  

3. 
•   Atsižvelgiant į paskelbtą LMT ekspertų vertinimą, stipriausios FBT mokslo kryptys yra: 
ekologija ir aplinkotyra, slauga, visuomenės sveikata, geologija, transporto inžinerija; HS: 
istorija, filologija, politikos mokslai, edukologija, psichologija (16 lentelė). Visų padalinių 
indėlis į formaliuosius mokslo produkcijos vertinimo rezultatus yra reikšmingas, tačiau 
netolygus (15 lentelė). 

4. •   Apgintos 8 mokslo disertacijos (12 lentelė). Doktorantai sudaro apie 12 proc. mokslinio 
potencialo. Doktorantų indėlis į mokslinių publikacijų bendraautorystę yra apie 17 proc. 

5. 
•   Menininkai paskelbė daugiau meno darbų, surengė ir/ar sudalyvavo daugiau koncertų 
Lietuvoje ir užsienyje (17–18 lentelės).  
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11 lentelė. KU MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ TARPTAUTIŠKUMAS  
 

Mokslų 
sritis 

Publikacijos su 
užsienio 

bendraautoriais 

Palyginus su 
2016 m.  

 

Clarivate 
Analytics 

WoS 

Iš viso, palyginus 
su 2016 m.  

 
Scopus 

Iš viso, 
palyginus 
su 2016 m.  

 
H  ↓ 1 14 ↑ 10 15 ↑ 12 

S 22 ↑ 7 16 ↑ 7 6 ↓ 2 
Sveikatos  5 ↓ 10 3  ↓ 12 5 ↓ 12 
Gamtos 48 ↑ 5 44 ↑ 6 44 ↑ 4 

T 6 ↑ 3 7 ↓ 2 6 ↓ 7 
F 13 ↑ 8 11 ↑ 7 11 ↑ 6 

Iš viso: 94 ↑ 12 95 ↑ 16 87 ↑ 1 

 
 

12 lentelė. KU APGINTOS DAKTARO DISERTACIJOS  
 

Eil. 
Nr. 

Disertacijos autorius, pavadinimas  Mokslo kryptis 

1 Jurgita Paužuolienė „Organizacinės kultūros vertinimas socialiai 
atsakingose organizacijose“ 

Vadyba 

2 Paulius Rapalis „Dyzelinių variklių pereinamųjų eksploatacinių režimų 
kompleksiniai tyrimai, didinant energetinį efektyvumą“ 

Transporto inžinerija 

3 Agnė Šneiderienė „Įmonių socialinės atsakomybės įtaka regiono 
ekonominiam augimui“ 

Ekonomika 

4 Gintautas Virketis „Skubios medicinos pagalbos sistemos valdymo 
tobulinimas“ 

Vadyba 

5 Rasa Morkūnė „Mitybos tinklas Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje: 
struktūra ir organinės medžiagos srautai“ 

Ekologija ir aplinkotyra 

6 Jolanta Bielskienė „Emancipacinis politinis solidarumas. Bolivijos atvejo 
analizė“ 

Politikos mokslai 

7 Karolis Ramanauskas „Organizacinės kultūros formavimas pasitelkiant 
vadovo emocinį intelektą“ 

Vadyba 

8 Rasa Skališienė „Vaikų dienos centrą lankančių paauglių mergaičių 
veiklinimas atsakingumui interneto socialiniuose tinkluose: grindžiamoji 
teorija“ 

Edukologija 

 
 

13 lentelė. ŽINIŲ KOMERCIALIZAVIMAS  
 

Rūšis Skaičius  Suma, Eur Palyginus su 2016 m.  

Sutartys su Lietuvos ūkio 
subjektais 38 660.613,54 ↑ 27.882,89 

Sutartys su užsienio ūkio 
subjektais 1 236.642,50 ↓ 270.805,00 

Inovacijos projektai 
(startuoliai, inovaciniai 
čekiai, patentai ir kt.) 

2  33.623,00  
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14 lentelė. KU MOKSLO PROJEKTAI  
 

Rūšis Skaičiai  Iš viso, palyginus su 2016 m.  
 

Tarptautiniai projektai  44 ↑ 2 
LMT projektai 19 ↑ 3 
Teiktos paraiškos 129 ↑ 1 
Laimėtos paraiškos 48 ↑ 10 

Projektų vertės Suma, Eur Iš viso, palyginus su 2016 m. 

Vidutinė pajamų suma (Eur), tenkanti vienam 
LMT projektui 

204 823,91 ↑ 127 117,79 

Vidutinė pajamų suma (Eur), tenkanti vienam 
tarptautiniam projektui 

118 000,12 ↑ 24 635,89 

 
 

15 lentelė. PADALINIŲ INDĖLIS Į MOKSLO PRODUKCIJOS VERTINIMO REZULTATUS 
 

 

M
on

og
ra

fij
os

 

C
A

W
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K

ito
s  
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ac

ijo
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Tarptautiniai 
projektai 

 
 

Sutartys 
su ūkio 

subjektais 

JTGMF      
Taškų % 2016 m.  53,30 %  48 % 52 % 
Taškų % 2015 m.  64,60 %  33 % 4 % 
JTAPC      
Taškų % 2016 m.  25,30 %  50 % 4 % 
Taškų % 2015 m.  23,30 %  63 % 53 % 
BRIAI      
Taškų % 2016 m.   29,90 %  41 % 
Taškų % 2015 m. 26,70 % 1,20 % 26,30 %  43 % 
HUMF      
Taškų % 2016 m. 32,30 % 0,50 % 31 %  2 % 
Taškų % 2015 m. 18,20 % 0,90 % 32 %   
SMF      
Taškų % 2016 m. 24,8 % 1,8 % 22,2 %  1 % 
Taškų % 2015 m. 4,4 % 2,9 % 18,5 %   
SvMF      
Taškų % 2016 m. 7,5 % 18,8 % 9 % 2 %  
Taškų % 2015 m. 6,6 % 7,1 % 12,9 %   
MA      
Taškų % 2016 m.   5,7 %   
Taškų % 2015 m. 37,8 %  6,1 %   
TSI      
Taškų % 2016 m. 35,4 %  2,2 %   
Taškų % 2015 m. 6,3 %  4,2 %   
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16 lentelė. MOKSLO KRYPČIŲ EKSPERTINIS VERTINIMAS 
 

  

 
 

17 lentelė. KU MENO VEIKLOS RODIKLIAI 
 

Veiklos tipas Skaičiai Palyginus su 2016 m.  
Koncertai užsienyje 90 ↑ 40 
Koncertai Lietuvoje 650 ↑ 90 
Pastatyta spektaklių 13 ↓ 2 
Sukurta vaidmenų (dramos, muzikiniuose 
teatruose, kine, televizijoje) 

61 ↑ 11 

Originali kūryba (muzikos, choreografijos) 66 ↑ 11 
Pasirodymai prestižinėse salėse 145 ↓ 5  

Iš viso: 1025 ↑ 145  
 

18 lentelė. KU SVARBIAUSI MENININKŲ PASIEKIMAI 
 

Renginys Pasiekimai 
Prof. V. Masalskio sukurtas 
Roberto Šusterio, profesoriaus, 
vaidmuo spektaklyje T. 
Bernhard „Didvyrių aikštė“ 
Lietuvos nacionaliniame teatre 

Su spektakliu 2017-04-18 dalyvauta tarptautiniuose teatrų festivaliuose 
Lione (Prancūzija); 2017-09-07 „Aleksandrika“ Sankt Peterburge 
(Rusija)  

Doc. J. Kiaulakytės 
vadovaujamo moterų choro 
„Dangė“ koncertai Italijoje ir 
Austrijoje 

Dalyvauta tarptautiniame chorų festivalyje „Atla Pusteria“ (Italija)  
koncertuose G. Malerio salėje (2017-06-23), Šv. Lorenzo bažnyčioje 
(2017-06-24), San Candido Magistrato aikštėje (2017-06-25). Vasaros 
koncertai Mocarteumo salėje Zalcburge (Austrija) (2017-06-25). 

Prof. V. Tetensko soliniai 
koncertai Baltarusijoje ir 
Latvijoje 

Minsko (Baltarusija) Filharmonijos salėje (2017-03-16); 
Daugpilio (Latvija) universiteto Menų fakulteto salėje (2017-05-09). 

Doc. M. Bačkaus vadovaujamo 
Klaipėdos kamerinio orkestro 
koncertai 

Įvairūs koncertai Klaipėdos koncertų salėje; Taline „Pasija pagal Joną“ 
(2017-04-09); koncertai festivalyje Klangantrisch (Šveicarija) (2017-
06-07–10). 

Doc. A. Sarulienės vadovaujamo 
šokio teatro „Padi Dapi Fish“ 
spektakliai 

Su šokio spektakliu „Dior in Moscow“ 2017-03-22 dalyvauta 
festivalyje „Boozar“ (Praha, Čekija); 2017-02-04 festivalyje Berlyne 
(Vokietija); spektakliu „Baltoji lopšinė“ – 2017-05-07 Anglijoje, 
Kinijoje. 
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POVEIKIS REGIONUI 

 

 
 

19 lentelė. STUDENTŲ, PRIIMTŲ Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ, GEOGRAFIJA 
 

Apskritys Stojantieji, procentais Iš viso, palyginus su 2016 m. ↑↓ 
Klaipėdos apskritis 60,3 % ↓ 1,5 % 
Telšių apskritis 14,3 % ↑ 3,1 % 
Šiaulių apskritis 8,5 %  ↑ 1,1 % 
Tauragės apskritis 5,5 % ↑ 2,3 % 
Kauno apskritis 5,5 % ↑ 2,3 % 
Vilniaus apskritis 3,9 % ↓ 1,7 % 
Marijampolės apskritis 0,7 % ↓ 0,8 % 
Panevėžio apskritis 1 % ↓ 1 % 
Alytaus apskritis 0 % ↓ 1,3 % 
Utenos apskritis 0,3 % ↓ 0,6 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.	  	  
• Daugiausia	  stojančiųjų	  –	  iš	  Klaipėdos	  ir	  Telšių	  apskričių.	  Šiek	  cek	  daugiau	  stojančiųjų	  
yra	  iš	  Tauragės,	  Kauno	  ir	  Šiaulių	  apskričių	  (19	  lentelė).	  

2.	  

• Siekiant	   atliepc	   regiono	   pramonės	   ir	   verslo	   plėtos	   poreikius,	   didelis	   dėmesys	  
skiriamas	  inžinerijos	  ir	  technologijų	  studijoms.	  2017	  m.	  KU	  studijavo	  375	  bakalauro	  
ir	   119	   magistrantūros	   inžinerijos	   ir	   technologijų	   krypces	   studijų	   studentų,	   kurie	  
sudaro	  reikšmingą	  regiono	  verslo	  vystymo	  potencialą	  (5	  pav.).	  

3.	  

• KU	  vyko	  107	  kvalifikacijos	  tobulinimo	  renginiai,	  kuriuose	  dalyvavo	  2698	  klausytojai.	  
Dauguma	  jų	  (66	  proc.)	  –	  iš	  Klaipėdos	  miesto,	  23	  proc.	  –	  iš	  Vakarų	  Lietuvos	  regiono	  
(20	  lentelė).	  

4.	  
•  	   KU	   vykdomos	   mokslo	   ir	   meno	   veiklos	   apima	   platų	   socialinį-‐kultūrinį	   poveikį	  
regionui	  (21	  lentelė).	  
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20 lentelė. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PASLAUGOS 
 

Tikslinės grupės Kursų 
skaičius 

Trukmė, 
val. 

Dalyvių 
skaičius 

Dalyvių skaičius, 
palyginus su 2016 m.  

Pedagogai 68 2042 1606 ↑ 1 
Valstybės tarnautojai 4 28 119 ↓ 70 
Kūno kultūros ir 
sporto specialistai 

5 1424 92 ↓ 72 

Socialiniai darbuotojai 10 72 220 ↓ 198 
Andragogai 1 8 36 ↑ 11 
Aukštųjų mokyklų 
dėstytojai 

1 160 13  

TAU senjorai 10 20 492 ↓ 17 
Suaugusiųjų profesinis 
mokymas 

3 2080 21 ↓ 1 

Klaipėdos m. 
visuomenei 

5 53 99  

Iš viso: 107 5887 2698 ↓ 234 
 

5 pav. INŽINERIJOS IR TECHNOLOGIJŲ STUDENTŲ RENGIMAS  
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21 lentelė. MOKSLO IR MENO POVEIKIO REGIONUI SVARBIAUSIOS VEIKLOS 

 
VEIKLOS TIPAS POVEIKIO REGIONUI ASPEKTAS 

Ekspertinė veikla KU SMF mokslininkas doc. dr. E. Spiriajevas dalyvavo Klaipėdos miesto 
administracijos vykdomame projekte „Uostamiesčiai: darnaus judumo 
principų integravimas“, kaip projekto vietinės pažangos stebėsenos 
konsultantas. Į projekto tiriamąsias veiklas įtraukti Socialinės geografijos 
studijų studentai. Projekto veiklų pagrindu parengti ir apginti 3 
baigiamieji darbai. 

Tarptautinės patirties sklaida Olweus patyčių prevencijos programa (Olweus International, Norvegija, 
Bergeno universitetas) apima mokyklų saugaus mikroklimato kūrimą, 
patyčių tarp mokinių prevenciją. Programa įgyvendinta 58 Vakarų 
regiono mokyklose. KU HUMF prof. dr. I. Klanienė, lekt. dr. R. 
Saveljeva yra nacionalinės Olweus patyčių programos įgyvendinimo 
koordinavimo grupės Lietuvoje narės.  

E-mokymosi visą gyvenimą 
galimybių plėtra 

Suaugusiųjų švietėjų elektroninės platformos kūrimas (EPALE). 
Įgyvendinant projektą vykdomos įvairios suaugusiųjų švietimo veiklos 
(informaciniai seminarai, konferencijos, pranešimai ir pan.). KU HUMF 
dr. J. Melnikova yra Klaipėdos regiono ekspertė. 

Sveikatos specialistų 
kompetencijų ugdymo 
praktikos tobulinimas 

SMF vykdomas mokslo projektas „Professional Competence in Nursing“ 
(PROCOMPnurse), skirtas ištirti individualius, edukacinius, 
organizacinius ir vertybėmis pagrįstus veiksnius, kurie susiję su 
slaugytojų kompetencijos tobulinimu siekiant karjeros. Remiantis tyrimo 
rezultatais, bus parengtas kompetencijos sėkmingai slaugytojo karjeros 
pradžiai ir tolesnei veiklai modelis. 
SvMF projektas „Specialistų rengimo teikti visavertę pagalbą asmenims 
su negalia sveikatos priežiūros sistemoje tyrimas tobulinant tyrėjų 
kompetencijas“. Šio projekto praktinė misija – keisti asmenų su negalia 
sveikatos priežiūros sistemą, siekiant ją humanizuoti. 

Turizmo sektoriaus plėtros 
aspektai 

JTI vykdomas projektas CATCH (angl. Coastal Angling Tourism – a 
development chance for the South Baltic Region Baltic Pass – Maritime 
Heritage Tours), apimantis regiono specifinių turizmo sričių plėtros 
galimybių ir ekonominio potencialo didinimą.  
SvMF vykdomas mokslo projektas RETROUT (angl. Development, 
promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a 
coastal fishing tourism destination), apimantis pakrantės žvejybinio 
turizmo Baltijos jūros regione plėtrą ir tvarų valdymą.  

Istorinės atminties 
aktualizavimo ir kultūros 
paveldo mokslo projektai 

BRIAI projektai: „Pirmojo pasaulinio karo atminimas: Lietuvos ir 
Rytprūsių lyginamoji analizė (iki 1939 metų)“; „Užpelkių kapinynas 
Lietuvos pajūrio ir Baltijos jūros regiono kultūriniuose kontekstuose“; 
„Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo 
atspindžiai šeimų istorijose“.  

Specifinių regiono taršos 
incidentų valdymo mechanizmų 
rengimas 

JTI vykdomas projektas „ChemSAR – Operational plans and procedures 
for maritime search and rescue in HNS incidents“. 

Ekosisteminių paslaugų 
vertinimas ir kaita regiono 
saugomose teritorijose  

JTI vykdomas projektai: “ECOPOTENTIAL – improving future 
ecosystem benefits through earth”; “MIMIT – Cyanotoxins in the food 
web of Curonian Lagoon ant their transport to the coastal waters”. 

Talentų ugdymas MA surengtas dviejų dienų meninis kūrybinis seminaras Vakarų Lietuvos 
vyresniųjų klasių moksleiviams (Profesionalaus meno sklaida, edukacija) 
(2017-10-26). 
I Respublikinis G. Purlio dirigavimo konkursas (2017.11.30).  
VI Lietuvos mokinių muzikos olimpiada (2017.12.02).  
Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: atviros 
meistriškumo paskaitos ir pamokos (Lietuvos kultūros tarybos ir 
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Klaipėdos m. savivaldybės finansuotas tęstinis projektas). Žymių muzikos 
profesionalų ir pedagogų meistriškumo pamokos, interpretacijos 
seminarai  jauniesiems uostamiesčio muzikantams, jų mokytojams ir iš 
visos Lietuvos atvykstantiems muzikos pedagogams bei gabiausiems jų 
mokiniams padeda ugdytis kompetencijas  
SMF dėstytojų veiklos: Mokslinių užduočių geografijos olimpiados 
dalyviams ruošimas ir ekspertinis vertinimas (prof. dr. A. Bučienė, doc. 
dr. E. Spiriajevas). Nacionalinės grupės vadovas pasaulio šalių 
moksleivių geografijos tarptautinėje olimpiadoje Serbijoje ir tarptautinis 
vertintojas (lekt. A. Pakamorienė). 
Botanikos sodo ir JTGMF surengta 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų – 
biologijos olimpiada. KU sukvietė daugiau kaip 100 mokinių iš 
Klaipėdos, Kretingos, Skuodo rajonų ir Klaipėdos miesto. 

Kultūros lauko ekspertiniai 
tyrimai  

SPSC atliktų kultūros tyrimų pagrindu rengta Klaipėdos kultūros 
strategija 2017–2030 m.; dalyvauta rengiant paraišką „Klaipėda – 
Europos kultūros sostinė“ ir ją pristatant Europos Komisijai; dalyvauta 
rengiant kultūros sektoriaus darbuotojų bendruomenės urbanistinius 
projektus (buvusio policijos pastato įveiklinimas kultūros reikmėms). 
Užsakyti panašūs tyrimai: ištirti Plungės rajono kultūros sektorių. 

Ekspertinis interviu 
žiniasklaidoje 

LRT televizijos laida „Atspindžiai“ (2017 m. gruodžio mėn.) (SMF doc. 
dr. J. Žukas). 
JTI mokslininkai dalyvavo „Žinių radijo“ laidoje „Kodėl stabilieji 
izotopai yra reikšmingi mitybos tinkluose?“.  

Klaipėdos miesto viešosios 
kultūros puoselėjimas, miesto 
bendruomenės telkimas 

HUMF „Medijų filosofijos ir kultūrinių industrijų“ studijų programos 
studentų įsteigta asociacija „MEDIĖDROS“ ir jų organizuojamas 
filosofinių diskusijų klubas „FiloCafè“. Klaipėdos senamiesčio kavinėse 
vykstančios diskusijos pritraukia Klaipėdos regiono intelektualus, 
menininkus, kūrybingą jaunimą. 
2017.03.08 „Jaunoji politikos akademija“ surengė diskusiją „Iššūkiai ir 
grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui“. Joje dalyvavo LR Seimo 
narys L. Kasčiūnas, Rytų Europos studijų centro direktoriaus 
pavaduotojas V. Keršanskas, Lietuvos kariuomenės Strateginės 
komunikacijos departamento vyriausioji specialistė A. Ūsienė.  

Šviečiamoji veikla HUMF edukacinis projektas Klaipėdos regiono moksleiviams „Platono 
akademija“ (Facebook: https://www.facebook.com/platonoakademija). 
KU dėstytojų viešosios paskaitos Klaipėdos regiono gimnazijose, kur 
ugdomas moksleivių ir studentų kritinis filosofinis mąstymas, 
kūrybiškumas, suteikiama esminių filosofijos, kultūros, religijos ir meno 
istorijos žinių. 
Mokomasis žurnalistikos portalas „Sociumas“ 
(https://www.ku.lt/sociumas/). Per 2017 metus sukurta daugiau kaip 50 
vaizdo darbų, kurių peržiūrų skaičius viešojoje erdvėje viršija 34 000 
kartų, pasiekiamumas – 57 600 vartotojų. 

Mokslo, verslo ir viešojo 
sektorių bendradarbiavimo 
puoselėjimas 

SMF Medijų laboratorija dalyvavo Klaipėdos miesto viešosios bibliotekos 
vykdytame projekte „Medijos – kas, kodėl ir kaip?“ Klaipėdos miesto 
jaunimui vestos viešosios paskaitos apie medijas. 
SvMF surengta mokslo ir socialinių partnerių diskusija |“Žmonių su 
negalia socialinės gerovės stiprinimas sveikatinimo srityse“. 
Dalyvavo daugiau kaip 100 dalyvių iš viso Klaipėdos regiono. Remiantis 
grupinės diskusijos rezultatais bus parengtas mokslinis straipsnis, 
rekomendacijos.  
SvMF organizuotas turizmo forumas „Turizmo perspektyvos Vakarų 
Lietuvoje: mokslo, verslo ir viešojo sektorių partnerystė“. Mokslo, verslo 
ir viešojo sektorių bendradarbiavimo plėtra, mokslo žinių ir praktinės 
patirties sklaida. Forumo metu pasirašyta 18 bendradarbiavimo sutarčių. 

Kultūros paveldo puoselėjimas Lietuvos kultūros sostinės projektas „Neužšąlantys namai“, skirtas 
Reformacijos jubiliejui Europoje ir Klaipėdoje pažymėti, Klaipėdos 
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universitetui atstovavo BRIAI (dr. R. Nabažaitė). 
Įgyvendinant Mažeikių rajono savivaldybės ir KU bendradarbiavimo 
sutartį BRIAI mokslininkai dalyvavo praktiniame seminare, kuriame 
Mažeikių rajono kultūros darbuotojai ir specialistai supažindinti su 
protestantų paveldo tvarkymo ir saugojimo Mažeikių rajone aspektais.   

Archeologinės ekspedicijos  Įgyvendinant KU ir Šilalės savivaldybės bendradarbiavimo sutartį 
vykdytos BRIAI mokslininkų bei studentų archeologinės ekspedicijos 
Šilalės rajono Medvėgalio ir Bilionių piliakalniuose. 

Profesiniai renginiai  2017.04.10–28 JTGMF surengti „Inžinierių dienų“ renginiai, skirti 
studentams, dėstytojams, moksleiviams: „Atspausdinta realybė: 3D 
spausdintuvų šou“; paskaita „Current Status and Prospects of Additive 
Manufacturing“, AB „Phillip Morris“ praktikų ir stažuočių programos 
pristatymas; „Patirties partneriai“ KU: tarptautinės praktikos galimybės 
studentams ir absolventams; Elektrobuso ir elektrinių mašinėlių (angl. 
swin car) pristatymas; Tarptautinio „Interreg Baltic Sea Region“ projekto 
„Go LNG“ pristatymas; „Blue Baltics“ projekto pristatymas; paskaita 
„Niekada neturėsi antro šanso sudaryti pirmą įspūdį“; paskaita 
„Išmaniosios stiklo konstrukcijos“. 
HUMF kartu su Lietuvos psichologų sąjunga surengtas seminaras 
psichologams „Konsultavimas internetu – neišvengiama ateitis ar tik 
papildoma paslauga“ (2017.11.17). 

Universitetinių klasių vystymas Jaunųjų mokslininkų mokykla, koordinuojama JTGMF, orientuojasi į II–
IV gimnazijos klasių moksleivių poreikius: viešosios žymių kviestinių 
mokslininkų, paskirų sekcijų teorinės paskaitos, praktiniai užsiėmimai, 
laboratoriniai darbai, pažintinės ekskursijos, ekspedicijos, plenerai ir kt. 
veiklos. Moksleiviai šioje mokykloje turi galimybę ne tik susipažinti su 
naujausiais mokslo pasiekimais, mokslininkų darbu, pamatyti kaip  
mokslas „gimsta“, bet ir geriau pasiruošti baigiamiesiems egzaminams, iš 
arčiau susipažinti su specialybėmis, kurios juos domina ir su kuriomis jie 
sieja savo ateitį (vadovas prof. V. Denisov). 
JTGMF programa „Išmanioji jūra“ skirta pažinti Baltijos jūros fizinę, 
biologinę ir cheminę aplinką ir palyginti ją su kitomis Europos jūromis. 
Vienas programos tikslų – populiarinti Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, 
sampratą tarp Klaipėdos miesto ir rajono moksleivių, ugdyti pagarbą 
gamtai ir jos įvairovei, skatinti atsakingą bei saugų elgesį gamtoje. Be to, 
šia programa siekiama skatinti mokinius aktyviai domėtis gamtos 
mokslais ir technologijomis. „Išmanioji jūra“ moksleiviams padeda 
suprasti darniojo aplinkos vystymosi principus ir jais vadovautis 
atsakingai taikant įgytas žinias bei gebėjimus įvairiose gyvenimo 
situacijose. 
KU vykdoma kasmetinė akcija „Iškeisk pamoką į paskaitą“ kasmet 
sulaukia didelio moksleivių dėmesio. 2017 m. šioje akcijoje dalyvavo 
~3000 vyresniųjų klasių moksleivių. 

KU dalyvavimas 
respublikiniuose ir 
tarptautiniuose renginiuose 

2017.09.15 KU dalyvavo respublikiniame mokslo populiarinimo 
festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“. Į festivalio programą įtraukti 7 KU 
organizuojami renginiai. 
2017.04.06–09: KU stendas parodoje „Statyba 2017“ Klaipėdoje. 
JTI dalyvaujant pasaulinėje parodoje „Hannover Messe 2017“ pristatyti  
svarbiausi KU mokslo pasiekimai. 
2017.10.12–13 KU dalyvavo ,,Innovation Drift“ parodoje (Vilnius, 
„Litexpo“). 
2017.11.15–19 KU dalyvavo Klaipėdos miesto aukštųjų mokyklų mokslo 
populiarinimo festivalyje „Restart“. 

Studentų baigiamųjų darbų 
pritaikymas praktikoje 

Baigiamasis darbas „Klaipėdos regiono gyventojų sveikatingumo 
paslaugų poreikių analizė“. Remdamosi šio darbo rezultatais, regiono 
sveikatingumo įmonės planuoja naujus sveikatingumo paslaugų paketus. 
Baigiamasis darbas „UAB „Atostogų parkas“ paslaugų vertinimas 
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lankytojų požiūriu“. vykdomi įmonės valdymo, paslaugų teikimo ir jų 
kokybės pokyčiai. 
Baigiamasis darbas „Inovatyvių sprendimų taikymas UAB „Expo 
Vakarai“ įmonės verslo parodose Klaipėdoje“. Remiantis darbo 
rezultatais, numatyti vienintelės verslo parodų organizavimo įmonės 
Klaipėdos regione pokyčiai. 
Baigiamasis darbas „Aktyvių vandens pramogų plėtra Lietuvoje“. 
Nustatytos aktyvių pramogų plėtros Lietuvoje galimybės ir parengti 
pasiūlymai perduoti šio sektoriaus asociacijoms. 
Baigiamojo istorijos bakalauro darbas „Antrojo pasaulinio karo 
fortifikaciniai statiniai Klaipėdoje ir jų vaidmuo miesto gynyboje“. Kai 
kurie tyrimo rezultatai pritaikyti Mažosios Lietuvos istorijos muziejui 
rengiant naująją ekspoziciją „1939–1945“. 

Klaipėdos miesto garsinimas 
meno pasiekimais 

Tarptautinių konkursų laureatai: 
IX instrumentinės muzikos konkursas „Renaissance“ (Gyumri, 
Armėnija): D. Sungaila, Ž. Alejūnas, A. Lidžius – I–III vietos; šokių 
konkursas „Day of the dance“ (Lvovas, Ukraina): „Vytinė“ – I vieta; IX 
solistų konkursas „Jaunieji maestro – 2017“ (Marijampolė): E. 
Greiciūnaitė – I vieta; V Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentų 
ansamblių konkursas (Šiauliai): birbynininkų kvintetas, kanklininkių 
duetas – II–III vietos; šokių konkursas „Baltic salsa cup 2017“ 
(Klaipėda): G. Raudytė – II vieta. 
Nacionalinių konkursų laureatai: 
Architektų konkursas „STRUCTUM Išmanusis Miestas III“ (Vilnius): 
V. Gričenaitė – I vieta; Jaunųjų dainininkų konkursas (Vilnius): 
A. Petraškevič – I vieta; XIII Jono Švedo konkursas (Šiauliai): D. 
Sungaila – II vieta. 

Įžvalgos jaunimo politikai SMF Socialinių pokyčių studijų centras kartu su asociacija vykdo 2014–
2020 m. Pietų Baltijos programos projektą „Capacity building for 
Strategic Youth Policy and Transnational cooperation (CaSYPot)“. 
Asociacijos ir Klaipėdos miesto Jaunimo skyriaus darbuotojai dalyvavo 
atliekant tyrimą, konsultavo jaunimo politikos strategijos ir tarptautinio 
bendradarbiavimo Pietų Baltijos regione klausimais.  

Mėlynojo augimo šviečiamieji 
projektai 

SB BRIDGE (angl. Bringing the gap from science education towards 
skilled labour forces working in blue and green economy sectors). SMF 
vykdomo projekto tikslas – skatinti žaliųjų technologijų tematikos 
įtraukimą į neformalųjį ugdymo procesą, rengti olimpiadas žaliojo 
augimo tematika. 
SMF tarptautinių mokymų inovatyvių studijų atsinaujinančios energetikos 
klausimais projektas pagal Erasmus + IESRES (Innovative European 
Studies on Renewable Energy Systems). 
SMF vykdomo projekto „ClusterMare “Innovation capacity building 
through Maritime clustering initiatives” tikslas – skatinti jūrinės 
klasterizacijos veiklas Baltijos jūros regione. 
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BALTIJOS REGIONO ISTORIJOS IR ARCHEOLOGIJOS INSTITUTAS 

 
  SVARBIAUSI PADALINIO VEIKLOS AKCENTAI  

1. Atnaujinta Baltijos šalių istorijos magistro programa pasirinktiniais Karo istorijos dalykais, tai tapo 
patrauklu Lietuvos kariuomenės karininkams, siekiantiems įgyti MA laipsnį. Iš 13 įstojusių 
magistrantų 5 – iš Lietuvos kariuomenės. Priimti 4 doktorantai: 2 – į skirtas biudžetines vietas, 2 –
pagal laimėtus LMT doktorantūros vadovų projektus. 

2. Skatinamas studijų tarptautiškumas. Parengta ir pateikta akredituoti Europos istorijos bakalauro 
programa rusų kalba (3 metai), daugiausia orientuota į Rytų partnerystės valstybes; priėmimas 
vykdomas nuo 2018 m.; parengtas Erasmus+ 107 programos, skirtos ne ES valstybėms, projektas su 
Kijevo T. Ševčenkos universitetu, skatinant dėstytojų ir studentų abipusį mobilumą. 

3. Laimėtas ES finansuojamas aukšto lygio MTEP projektas „Mezolito-neolito žmonės ir Baltijos jūra: 
reliktiniai krantai ir gyvenvietės po vandeniu ir krante. ReCoasts & People“ (projekto vadovas – prof. 
habil. dr. V. Žulkus). Mokslininkai teikė ir daugiau projektų, dalis nelaimėta, tačiau tai liudija jų 
aktyvumą ir angažavimąsi mokslinėje projektinėje veikloje.  

4. BRIAI užsakomųjų darbų MTEP vykdomų sutarčių suma 2017 m., palyginus su 2016 m., sumažėjo 
ženkliai (žr. 5 lentelę) dėl paslaugų įkainių lankstumo stokos.  

5. Mokslinė produkcija, palyginus su 2016 m. (žr. 5 lentelę), vienetais padidėjo, paskelbtos šaltinių 
publikacijos, žinynas, atlasas.  

6. Instituto mokslinė veikla populiarinta dalyvaujant ir/ar rengiant 295 veiklas (žr. 7 lentelę): viešosios 
paskaitos, ekspertiniai pasisakymai ir interviu regioninėje bei nacionalinėje žiniasklaidoje etc. 
Daugiausia žiniasklaidoje sulaukė atgarsių mokslo populiarinimo projektas „Lietuvos karo laivas 
„Prezidentas Smetona“, skirtas Lietuvos valstybės 100-mečiui ir finansuotas LRV kanceliarijos. 
 

 
1 lentelė. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PADALINĮ  

 
Katedra/centras I ir II 

pakopos 
stud. sk. 

Doktor. 
sk. 

Laisv. 
klausyt. 

Studijų 
progr. 

sk. 

Dėst./ 
MD sk. 

Pareigos Etatai 

Istorijos ir 
archeologijos k. 43 16  5 5/18 8/8/3/6 7,50/7,54/5,47 

Iš viso: 43 16  5 5/18 8/8/3/6 7,50/7,54/5,47 
 Palyginus su 

2016 m.  
↓ 5 

 
↑ 2 

 
 5 8/17 8/8/5/9 8,22/6,86/7,26 

*Vyriaus. m. d ir prof./ vyresn. m. d. ir doc./ kiti 
 

2 lentelė. STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL STUDIJŲ ŠALTINIUS 
 

Studijų kryptis 

I pakopa II pakopa 
Papildomosios 

studijos, laipsnio 
nesuteikiančios 

st. 
Iš 

viso 

Palyginus 
su 2016 

m. 
↓↑ 

Akredituotos 
studijų 

programos 

VF VNF VF VNF 3 m. 6 m. 
VF VNF 

Istorija 5 9 16 1   31 ↑ 1  2 
Archeologija 5 1 6    12 ↓ 6 1  

Iš viso: 10 10 22 1   43 ↓ 5 1 2 
Palyginus su 2016 m.  ↑ 5 ↓ 11 ↑ 10 ↑ 1       

* Archeologijos bakalauro studijų programa SKVC patvirtinta 2014-06-02 (įsakymo Nr. SV6-31) ir iki šiol neakredituota. 
Akreditavimas patvirtintas iki 2019-06-30. 

3 lentelė. PRIĖMIMAS IR STUDIJŲ NUTRAUKIMAS  
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 Priėmimas  3 populiariausios studijų programos 
pagal priėmimą 

Nutraukusių 
studijas sk. VF VNF 

I pakopa   Istorija 2 
II pakopa 12 1 Baltijos šalių istorija 1 
III pakopa 4  Istorijos krypties doktorantūra  

Iš viso:   16 1  3 
Palyginus su 

2016 m. ↓↑ I – ↓ 1 
II – ↑ 5 
III – ↑ 1 

I – ↓ 3 
II – ↑ 1 

 
 Nepakito 

 

4 lentelė. ABSOLVENTAI IR ĮSIDARBINIMAS 
 

Absolventai Skaičius  Tęsiantys studijas KU  Įsidarbinimas pagal studijų programos 
parengimą (skaičius) 

I pakopa 12 5  
II pakopa 2 1 1 
III pakopa    

 
5 lentelė. MOKSLINĖS VEIKLOS PADALINIUOSE RODIKLIAI  

 

 

M
on

og
ra

fij
os

 

C
AW

oS
 

st
ra

ip
sn

ia
i 

K
ito

s 

pu
bl

ik
ac

ijo
s Pradėti projektai 

Sutartys 

su ūkio 

subjektais 

Inovaciniai 

projektai 

 Nacionaliniai Tarptautiniai 

Skaičius 2017 m.  2 70 1  4  

Palyginus su 2016 m.   ↑ 2 ↑ 9 ↓ 2  ↓ 1  

Taškų % 2016 m.*   29,9 %   41 %  

Taškų % 2015 m.* 26,7 % 1,2 % 26,3 %   43 %  

*Taškai % nuo visų KU taškų / pinigų, gautų už tarptautinius projektus, ūkiskaitines sutartis 

 

6 lentelė. PADALINIO TARPTAUTIŠKUMAS 

Veiklos tipas Skaičius Palyginus su 2016 m. 
Dalyvauta tarptautinėse konferencijose (su pranešimu) 42 ↑ 5 
Vykdomi tarptautiniai projektai  1  Nepakito 
Užsienio leidiniuose paskelbtos publikacijos 10 ↑ 1 

Atvykusių ir išvykusių Erasmus dėstytojų skaičius 1  Nepakito 

Pasirašytos Erasmus+ sutartys (Daugpilio ir Latvijos univ.) 2 ↑ 2 

Parengtos naujos studijų programos užsienio studentams  2 ↑ 2 

Dalyvavimas tarptautinėse parodose  1 ↑ 1 
Užsienio delegacijų vizitai padalinyje (Latvija) 1 ↑ 1 
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  5 STRATEGINIAI TARPTAUTINIAI PARTNERIAI  

Vokietijos istorijos institutas Varšuvoje (Lenkija) 
Šiaurės Rytų institutas Liuneburge (Vokietija) 

Latvijos universitetas (Latvija) 
Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie Universität Bonn (Vokietija) 

Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen 
(Vokietija) 

 

 

7 lentelė. PADALINIO VEIKLOS SKLAIDA 

Veiklos tipas Skaičius Geriausią grįžtamąjį ryšį lėmusi veikla 

Vizitai mokyklose  13 Skaitytos paskaitos moksleiviams Klaipėdos mieste ir rajone, Plungės, 
Utenos, Tauragės, Kretingos rajonuose 

Mokinių vizitai 
padalinyje 

2 Šilalės ir Mažeikių rajonų moksleivių vizitai institute 

Mokslo populiarinimo 
straipsniai 
žiniasklaidoje 

30 „Literatūra ir menas“, „Kultūros barai“, „Tiltas“ (Jungtinė Karalystė), 
„Lietuvos mokslų akademijos žinios“, „Kariūnas“, „Šiaurės Atėnai“, 
„Dorė“, „Naujasis židinys–Aidai“, „bernardinai.lt“ 

Viešosios paskaitos 112 Nemažai paskaitų buvo skirtos Reformacijos ir Piliakalnių metams 
pažymėti. Geografija: Klaipėdos miestas ir rajonas, Neringos, Pagėgių, 
Rietavo, savivaldybės, Mažeikių, Šilalės, Molėtų, Tauragės, Ukmergės, 
Radviliškio, Utenos, Ignalinos, Rokiškio, Telšių, Švenčionių, Alytaus, 
Anykščių rajonai, Vilniaus, Palangos miestai, Gdanskas (Lenkija) 

Sklaida žiniasklaidoje 105 Ekspertiniai pasisakymai, interviu, straipsniai: „LRT“, „LRT Klasika“, 
„Žinių radijas“, „lrytas.tv“, „Vakarų ekspresas“, „InitTV“, „Lietuvos 
žinios“, „Durys“, „Biržiečių žodis“, „delfi.lt“, „15min.lt“, „bernardinai.lt“, 
„Šiaurės rytai“, „Panevėžio balsas“, „Radio gama“, „Atvira Klaipėda“, 
„Tauragės radijas“, „Deep baltic“, „Neringa FM“, „Przeglad Baltycki“, 
„diena.lt“, „Sidabrė“, „Tauragės kurjeris“, „Šiaulių kraštas“  

Kita sklaidos veikla  37 Dalyvauta knygos pristatyme tarptautinėje knygų mugėje Leipcige 
Mokslinės-praktinės 
konferencijos, 
seminarai 

11  
 

2017-01-19–20 mokslinė konferencija „Lietuviai Didžiajame kare ir 
Didysis karas Lietuvoje“ (Nida, organizavo Thomo Manno kultūros 
centras, Neringos muziejai, KU BRIAI)  

Apdovanojimai 12 Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija 2017–2018 
m. (dr. E. Pranckėnaitė) 
Kultūros ministerijos padėkos medalis už aktyvią veiklą įgyvendinant 
Piliakalnių metų programą (doc. dr. G. Zabiela) 

Bendradarbiavimo su 
verslu veiklos 

4 UAB „Uostamiesčio projektas“ 

Bendradarbiavimo su 
viešuoju sektoriumi 
veiklos 

12 Ekspertinė veikla Mažosios Lietuvos istorijos muziejui rengiant 
ekspoziciją „1939–1945“ 

Kita 1 Mokslinė stažuotė: į Latvijos universiteto Latvijos istorijos institutą 2017-
09-01–2018-01-31. Latvijos švietimo vystymo agentūra (la. Valsts 
izglītības attīstības aģentūra) konkursinio finansavimo tvarka skyrė 
stipendiją; darbas archyve, bibliotekose, muziejuose (dr. E. Vasiliauskas) 
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8 lentelė. STUDENTŲ VEIKLA PADALINYJE 

Veiklos tipas Sk. Geriausią grįžtamąjį ryšį sukūrusios veiklos pavadinimas  

Laimėta socialinių 
partnerių premijų 

3 2017 m. gauta „Rotary“ klubo stipendija už baigiamąjį darbą 
(T. Tamkvaitis); 2017 m. gauta Klaipėdos pramonininkų asociacijos 
stipendija už baigiamąjį darbą (V. Kulevičius); 2016–2017 s. m. gauta 
UAB „Baltisches Haus“ vardinė stipendija (V. Kulevičius) 

Renginiai 1 2017-04-20–21 VIII nacionalinis istorijos krypties doktorantų seminaras 
Dalyvavimo padalinio 
mokslo projektuose 

3 Doktorantai M. Urbonaitė-Ubė ir E. Ubis savanoriškais pagrindais vykdė 
Kukuliškių piliakalnio Klaipėdos rajone archeologinius tyrimus. Už šiuos 
tyrimus jiems 2017 m. gruodžio 15 d. Piliakalnių metų uždarymo 
renginyje, Šilalės rajone, įteikti Kultūros ministerijos padėkos medaliai 

Kita 2 Doktorantas T. Rimkus laimėjo Lietuvos mokslo tarybos skiriamą 
doktoranto stipendiją už akademinius pasiekimus. 
Dokt. J. Stončius laimėjo Lietuvos mokslo tarybos projektą mokslinėms 
išvykoms į 2017 m. balandžio 27–28 d. Filadelfijoje, Pensilvanijos 
universitete vykusią konferenciją „(Un)Witnessable: Holocaust in the 
East“, kurioje skaitė pranešimą „The Movies as a Palimpsest of the 
Holocaust Memory in Soviet Lithuania“ 

 
 

  SĖKMĖS ISTORIJA 

 

 

2017 m. balandžio 12 d.–lapkričio 5 d. Berlyne veikė Reformacijos 500 metų sukakčiai skirta paroda 
„Luthereffekt. 500 Jahre Protestantismus in der Welt“. Tarp 500 eksponatų iš Europos, Amerikos, Azijos, 

Afrikos regionų pristatyti dr. Raimondos Nabažaitės tyrinėti Klaipėdoje atrasti kokliai su anabaptistų 
portretais. Atidaryme balandžio 11 d. dalyvavo Vokietijos prezidentas Frank-Walter Steinmeier, Kultūros ir 

medijų ministrė prof. Monika Grüters. 
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HUMANITARINIŲ IR UGDYMO MOKSLŲ FAKULTETAS 
 

  SVARBIAUSI PADALINIO VEIKLOS AKCENTAI 
 

 

1. Katedros dėstytojų dalyvavimas tarptautiniame mokslo projekte COST: IS131 (žr. 6 lentelę). 
2. Aktyvi sociokultūrinė-edukacinė veikla, kurią vykdo katedros dėstytojai ir studentai, 

bendradarbiaudami su Klaipėdos regiono gimnazijomis (žr. 7 lentelę). 
3. Studentų lyderystės Klaipėdos regiono kultūros lauke skatinimas (2017 m. įsteigta studentų 

asociacija „MEDIĖDROS“, inicijuojanti ir vykdanti įvairius edukacinius, kultūrinius projektus) (žr. 
8 lentelę). 

4. Konstruktyvus bendradarbiavimas su katedros vykdomų studijų programų socialiniais partneriais, 
bendrų projektų vykdymas, studentų įsidarbinimo galimybių plėtimas (žr. 7 lentelę). 

5. Klaipėdos regionui reikšmingos mokslinės produkcijos sklaida (knygos, straipsniai, konferencijos) 
(žr. 6 lentelę). 

6. Publikuota R. Gedutienės monografija „Disleksijos archipelagas“. Klaipėdos universiteto leidykla. 
7. Puoselėjamas bendradarbiavimas su Vermonto universiteto (JAV) mokslininkais. 

 
1 lentelė. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PADALINĮ 

Katedra/centras 
I ir II 

pak. stud. 
sk. 

Dokt. 
sk. 

Laisv. 
klaus. 

Studijų 
progr. 

sk. 

Dėst./ 
MD sk. 

Dėstytojų/ mokslo 
darbuotojų (pareigos) 

Dėstytojų/ mokslo 
darbuotojų etatai 

Baltų 
filologijos 
katedra 

65 6  6 23 

Prof. 5 / Doc. 4 
Doc. 2 (men.) 
Lekt. dr. 4 / Lekt. 4 
Vyr. m. d. 3 
Vyresn. m. d. 1 

Prof. 2,7 / Doc. 2 
Doc. 0,65 (men.) 
Lekt. dr. 2,75 / Lekt. 2,05 
Vyr. m. d. 2  
Vyresn. m. d. 0,5 

Europos kalbų 
katedra 78 2  3 18 Prof. 1 / Doc. 6 

Lekt. 7 / Asist. – 4 
Prof. 1 / Doc. 3,2 
Lekt. 3,75 / Asist.1,9 

Filosofijos ir 
kultūrologijos 
katedra 

38  3 3 9 
Prof. 3 / Doc. 2 
Doc. 1 / Lekt. dr.1 
Lekt.1 / Asist. 1 

Prof. 2,35 / Doc. 0,45 
Doc. 0,2 (men) / Asist. 0,15 
Lekt. dr. 1 / Lekt. 0,1 

Pedagogikos 
katedra 297 3 10 9 26 

Prof. 5 / Doc. 7 
Vyresn. m. d. 1 
Lekt. dr. 6 / Lekt. 2 
Asist. 6 

Prof.  4,4 / Doc. 8,4 
Vyresn. m. d. 1 
Lekt. dr. 3,3 / Lekt. 0,9 
Asist. 1,35 

Psichologijos 
katedra 228  9 3 24 

Prof. 4 / Doc. 6 
Lekt. dr.1 / Lekt. 5 
Asist. 8 

Prof. 3,3 / Doc. 4,6 
Lekt. dr. 0,6 / Lekt. 3,4 
Asist. 2,4 

Jono Pauliaus 
II 
krikščioniškųjų 
studijų centras 

16   1 4 
Prof. 1 / Doc. 3 
Vyr. m. d. 1  
 

Prof. 0,25 / Doc.1,15 
Vyr. m. d. 1 
 

Kalbų ir 
socialinės 
edukacijos 
centras 

  22  2 Doc. dr. – 1 
Asist. – 1 

Doc. dr. – 1,05 
Asist. – 0,1 

Iš viso: 722 11 44 25 106 

Prof. 19 / Doc. 29 
Doc. 3 (men.) 
Lekt. dr. 12 
Lekt. 19 / Asist. 20 
Vyr. m. d.  5 
Vyresn. m. d. 2 

Prof. 14/ Doc. 20,85 
Doc. – 0,85 (men.) 
Lekt. dr. 7,65 / Lekt.10,2 
Asist. 5,9 / Vyr. m. d. 3 
Vyresn. m. d. 1,5 

Palyginus su 
2016 m. 
 

↓ 32 ↓ 7 ↑ 36 ↓ 3 ↓ 4 

Prof. 1↓ / Doc. 30↓ 
Doc. 3 (men.) nepasikeitė 
Lekt. dr. 2↑ 
Lekt. nepasikeitė / Asist. 
nepasikeitė 
Vyr. m. d. nepasikeitė / 
Vyresn. m. d. nepasikeitė 
Mokslo d. 1↓ 

Prof. 1,1↓ / Doc. 2,5↓ 
Doc. 2,25 (men.)↓ 
Lekt. dr. 1,35↓ / Lekt. 4,8↓ 
Asist. 0,3↑ / Vyr. m. d. 0,4↑ 
Vyresn. m. d. 0,5↓ 
Mokslo d. 0,5↓ 
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2 lentelė. STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL STUDIJŲ ŠALTINIUS 

 

Studijų 
kryptis 

I pakopa II pakopa Kitos (papildomosios 
studijos, laipsnio 
nesuteikiančios) Iš viso 

Iš viso, 
palyginus 
su 2016 m. 

Akredituotos 
studijų 

programos 

VF VNF VF VNF 3 m. 6 m. 
VF VNF 

Psichologija 21 139 17 51  9  237 ↑ 14  3 
Pedagogika 67 144 16 3  4 234 ↑ 28 1 3 
Edukologija 2 10 30 25  6 73 ↓ 20 1 4 
Lingvistika 15 7 15    37 ↓ 23 2 3 
Filologija 
pagal kalbą 

40 49     89 ↓ 37 5 2 

Filosofija 6 10 13 2  3 34 ↑ 14 2  
Paveldo 
studijos 

  7    7 ↓ 5 1  

Religijos 
studijos 

  5 3   8 ↓ 3  1 

Menotyra   12 1   13 ↑ 3 1  
Iš viso: 151 359 115 85  22 732 ↓ 29 13 16 

Palyginus su 
2016 m.  ↓ 47 ↑ 9 ↓ 9 ↑ 4  ↑ 14 ↓ 29 ↓ 29 ↓ 1 ↑ 2 

 

3 lentelė. PRIĖMIMAS IR STUDIJŲ NUTRAUKIMAS  

 Priėmimas  3 populiariausios studijų programos pagal 
priėmimą 

Nutraukusių 
studijas sk. VF VNF 

I pakopa 
 

22 
 28 Vaikystės pedagogika, 

Psichologija 50 

II pakopa 46 30 
Šeimos edukologija ir vaiko teisių 
apsauga, Pedagoginė psichologija, 

Socialinė pedagogika 
22 

III pakopa 2  Filologija, 
Edukologija  

Iš viso: 70 58  72 
Palyginus su 

2016 m. ↓ 93  ↓ 30  ↓ 50 

 

4 lentelė. ABSOLVENTAI IR ĮSIDARBINIMAS 

 Sk.  Tęsiantys 
studijas 

KU 

Įsidarbinimas pagal studijų programos parengimą 
(skaičius) 

I pakopa 125  91 
II pakopa 68 41 53 

III pakopa 1   
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5 lentelė. MOKSLINĖS VEIKLOS PADALINIUOSE RODIKLIAI 

 

M
on

og
ra

fij
os

 

C
A

W
oS

 
st

ra
ip

sn
ia

i 

K
ito

s p
ub

lik
ac

ijo
s 

Pradėti projektai 
Sutartys su 
ūkio 

subjektais 

Inovaciniai 
projektai  

Nacionaliniai Tarptautiniai 

Skaičius 2017 m. 4 14 69 5 1,5   
Palyginus su 2016 m. ↑ 3 ↑ 9  ↓ 3 ↓ 1 ↓ 2,5   
Taškų % 2016 m.* 32,3 % 0,5 % 31 %   2 %  

Taškų % 2015 m.* 18,2 % 0,9 % 32 %     
*Taškai % nuo visų KU taškų / pinigų, gautų už tarptautinius projektus, ūkiskaitines sutartis 

 

6 lentelė. PADALINIO TARPTAUTIŠKUMAS 

Veiklos tipas Skaičius Palyginus su 2016 m.  

Laipsnio siekiantys užsienio studentai  2 ↑ 1 
KU studijų programos, dėstomos 
užsienio kalba 3 ↑ 2 

Dalyvauta tarptautinėse konferencijose 
(skaitytas pranešimas) 64 ↑ 43 

Vykdomi tarptautiniai projektai 
(skaičius) 8 ↑ 4 

Užsienio leidiniuose paskelbtos 
publikacijos 26 ↑ 14 

Atvykusių ir išvykusių Erasmus studentų 
skaičius 23 ↓ 36  

Atvykusių ir išvykusių Erasmus 
dėstytojų skaičius 17 ↓ 38 

 

 

 

  5 STRATEGINIAI TARPTAUTINIAI PARTNERIAI 
 

 

The Institute of Philosophy and Sociology at Latvia University (Latvija) 
The Institute of Media Culture and Theatre at University of Cologne (Vokietija)  

3The Council for Research in Values and Philosophy (Jungtinės Amerikos Valstijos) 
The Catholic Institute of Toulouse (Prancūzija) 

International Thomas Aquinas Association SITA (Italija) 
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7 lentelė. PADALINIO VEIKLOS SKLAIDA 

Veiklos tipas Skaičius Geriausią grįžtamąjį ryšį sukūrusios veiklos  

Vizitai mokyklose  44 Filosofijos populiarinimas; paskaitos Klaipėdos regiono mokyklose 
(anglų kalbos, dramos ir pan.). 
Bendradarbiavimas su Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetine 
gimnazija, Tauragės „Žalgirių“ gimnazija, Klaipėdos Vytauto Didžiojo 
gimnazija ir kt. 

Mokinių vizitai 
padalinyje 

22 Filosofijos studijų populiarinimas; paskaitos „Karjeros dienose“, 
vykdant projektą „Iškeisk paskaitą į pamoką“, kviestinių grupių vizitai. 

Mokslo populiarinimo 
straipsniai 
žiniasklaidoje 

11 Virtualiose Klaipėdos žiniasklaidos platformose viešinamas filosofinių 
diskusijų klubas „FiloCafè“, anonsuojamos viešųjų diskusijų temos. 

Viešosios paskaitos 67 E. Radušienės anglų literatūros paskaita moksleiviams “James Joyce as 
the Representative of Modernism in English Literature”; R. Gedutienės 
pranešimas „Draugiška disleksijai aukštoji mokykla: nuo supratimo iki 
pagalbos“ konferencijoje „Mokymosi sunkumai aukštojoje mokykloje: 
kaip užtikrinti lygias galimybes studijuoti?“ (VU). 

Mokslinės-praktinės 
konferencijos, 
seminarai 

36 A. Ramono Pedagogų tobulinimosi programa tema „Mirties tematika 
šiuolaikinėje eschatologijoje ir gyvenimo praktikoje“. Klaipėdos miesto 
pedagogų švietimo ir kultūros centras (2017-10-13). 
R. Oželio pranešimas konferencijoje „Istorija kuriama šiandien: Šv. 
Jokūbo piligrimų kelio atšakos Telšių vyskupijoje“ respublikinėje 
konferencijoje „Žemaičių vyskupija: praeitis ir dabartis“ (2017-10-21, 
Plungė). 

Apdovanojimai 1 A. E. Kulvietis – Auksinio vainiko diplomas. 
Bendradarbiavimo su 
verslu veiklos 

3 V. Žegunienės anglų kalbos mokymai AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
darbuotojams. 

Bendradarbiavimo su 
viešuoju sektoriumi 
veiklos 

12 J. Derukaitė „Žmonių iš miesto ir regiono integravimas kalbų studijoms 
grupėse kartu su KU studentais“ (papildomosios kalbų studijos). Puikūs 
atsiliepimai apie dėstymo kokybę, studijų reklamos sklaida. 

Kita 8 Bendradarbiaujama su pagalbą teikiančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis: „Jaunimo linija“, „Vaikų linija“, „Pagalbos moterims 
linija“, Dvasinės pagalbos jaunimui centru, kt. 

 
8 lentelė. STUDENTŲ VEIKLA PADALINYJE 

Veiklos tipas Skaičius Geriausią grįžtamąjį ryšį sukūrusios veiklos pavadinimas 

Laimėta socialinių 
partnerių premijų 

3 V. Nečepurenko (Pirmos pakopos Anglų ir vokiečių / prancūzų kalbos 
studijų programos absolventė), Klaipėdos „Aditės“, „Rotary“ premija už 
geriausią baigiamąjį bakalauro darbą užsienio kalba. 

Renginiai 11 „Ispaniškos Kalėdos 2017“ (A. E. Kulvietis); VP 4 kurso (N/S) studijų 
programos studentų organizuotas renginys Klaipėdos m. Marijos 
Montesori mokykloje-darželyje ikimokyklinio amžiaus vaikams „Ar aš 
gudresnis už studentą?“ (2017-11-16). 
Klaipėdos m. Gedminų progimnazijoje surengtame nacionaliniame 
renginyje ,,Tolerancijos mugė 2017 m.“ III kurso socialinės pedagogikos 
studentės kartu su Gedminų progimnazijos pedagogais vedė socialinių 
gebėjimų ugdymo užsiėmimus kūrybinėse dirbtuvėse „Būti KITOKIAM: 
pliusas ar minusas?“ Gautas Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio 
okupacinių režimų Lietuvoje įvertinimo sekretoriato padėkos raštas 
(2017-11-30).   

Dalyvavimo padalinio 
mokslo projektuose 

4 
 

Tarptautinis OASR/OABCL projektas. 

Kita 1 7 studentai – Vakarų Lietuvos gimnazijos klasių mokinių anglų kalbos 
virtualaus rašinio konkurso “Future challenges, big possibilities: youth 
can take action” vertinimo komisijos nariai (organizatorius – Klaipėdos 
„Vėtrungės“ gimnazija). 
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 SĖKMĖS ISTORIJA 
 

 

2017 m. pasirašyta tarptautinė mokslinio bendradarbiavimo sutartis tarp KU HUMF Jono Pauliaus II 
krikščioniškųjų studijų centro ir Romos Popiežiškojo Laterano universiteto. Šio bendradarbiavimo mokslinio 

darbo perspektyvos: A. Ramonas išspausdino straipsnį Vatikano PATH leidinyje, 2018 m. balandžio 18 d. 
rengiama tarptautinė mokslinė konferencija kartu su Laterano universitetu ir Telšių kunigų seminarija tema 

„Tikėjimo iššūkiai šių dienų visuomenėje“. 
2017 m. laimėtas projektas „Katalikiško jaunimo piligrimystės Šv. Jokūbo keliais skatinimas Lietuvoje“ 

(projekto vadovas doc. dr. R. Oželis). Projektas teiktas Lietuvių religinės šalpos fondui (JAV, Niujorkas), 
gautas finansavimas. 
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JŪROS TECHNOLOGIJŲ IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS 

 
  SVARBIAUSI PADALINIO VEIKLOS AKCENTAI 

 
 

1. Metai buvo sėkmingi mokslinei ir projektinei veiklai: paskelbti 46 CA WoS straipsniai, vykdomi 
nauji LMT, Interreg, Erasmus+ ir kiti programų projektai. Paskirų padalinių sėkmė motyvuoja 
visus aktyviau rengti ir teikti projektų paraiškas. 

2. 2018 m. JMTC pereina į JTI sudėtį, todėl mokslininkų skaičius, atitinkamai ir mokslinė produkcija 
gerokai sumažės.  

3. JTGMF katedros vykdė aktyvesnę rinkodarą, siekdamos pritraukti daugiau jaunimo studijuoti 
STEM programose, sušvelninti „kietą kritimą“, susijusį tiek su nepalankia demografine padėtimi, 
tiek su ŠMM vykdoma AM reforma. 

4. Didesnis dėmesys kreipiamas į studijų kokybę, geresnį studentų praktinį rengimą. Laimėti net 3 
projektai, skirti efektyvesniam studentų praktikų organizavimui Lietuvoje ir užsienyje, studentų 
kūrybiškumui ir verslumui bei pilietiškumui ugdyti, savanorystei skatinti. 
 

 
1 lentelė. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PADALINĮ 

Katedra/ 
centras 

I ir II 
pakopos 
stud. sk. 

Dokt. 
sk. 

Laisv. 
klausyt. 

Studijų 
progr. sk. 

Dėst./ 
MD sk. 

Pareigos 
 

Etatai 
 

Gamtos 
mokslų 
katedra 

81 27  8 49/6 14/17/24 4,17/5,80/4,44 

Informatikos 
ir statistikos 
katedra 

121   8 34/- 5/12/17 3,05/7,53/8,12 

Inžinerijos 
katedra 163   8 33/5 6/14/18 5,97/7,95/8,13 

Jūrų 
inžinerijos 
katedra 

205 6  11 32/1 4/8/21 3,25/1,63/5,815 

Jūrinių 
mokslų ir 
technologijų 
centras 

    –/17 6/3/8 3,1/1,75/5,0 

Iš viso: 570 33  35 148/29 35/54/88 19,54/24,66/31,505 
Palyginus su 

2016 m.  
 

↓ 87 ↓ 1  ↑ 1    

*Vyriaus. m. d ir prof./ vyresn. m. d. ir doc./ kiti 
 

2 lentelė. PRIĖMIMAS IR STUDIJŲ NUTRAUKIMAS  

 Priėmimas  3 populiariausios studijų programos pagal 
priėmimo rezultatus 

Nutraukusiųjų 
studijas sk. VF VNF 

I pakopa 86 61 Informatika (18); Elektros inžinerija (14); 
Jūrų uostų inžinerija (15)  109 

II pakopa 52 9 Ekologija ir aplinkotyra (8); 
Laivyno techninės eksploatacijos valdymas (8) 35 

III pakopa 7  Ekologija ir aplinkotyra; 
Transporto inžinerija; Fizinė geografija 2 

Iš viso: 145 70  146 
Palyginus su 

2016 m.  ↑ 18 ↓ 27  ↑ 31 
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3 lentelė. STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL STUDIJŲ ŠALTINIUS 

 

Studijų kryptis 

I pakopa II pakopa 
Kitos 

(papildomosios 
studijos, 
laipsnio 

nesuteikiančios) 

Iš 
viso 

Palyginus 
su 2016 m. 

↓↑ 

Akredituotos 
studijų 

programos 

VF VNF VF VNF 3 m. 6 m. 
VF VNF 

Aplinkos 
inžinerija 5   2   7 ↓ 2 1 1 

Aplinkotyra   9    9 ↑ 6  1 
Biologija 1 14 5    20 ↓ 7  2 
Chemijos 
inžinerija 26 2 12 1   41 ↓ 2 1 1 

Ekologija 12 7 13    32 ↓ 11 1 1 
Elektronikos 
inžinerija   12 4   16 ↓ 1 1  

Elektros 
inžinerija 31 7    1 39 ↓ 2  1 

Gamybos 
inžinerija   5 1   6 ↓ 2  1 

Gamtinė 
geografija 18 7 4    29 ↓ 6 1 1 

Informatika 43 12    1 56 ↑ 4  1 
Informatikos 
inžinerija 37 8 8 1   54 ↓ 14  2 

Jūrų inžinerija 73 17 21 4   115 ↓ 22 4 1 
Jūrų 
technologijos   10 2   12 ↑ 4 1  

Mechanikos 
inžinerija 33 22    1 56 ↓ 12  6 

Statybos 
inžinerija 42 34 2   1 78 ↓ 13 2  

Statistika   3    3 ↓ 4 1  
Integruotos 
inžinerijos 
papildomosios 
studijos 

     15 15 ↓ 3   

Iš viso: 321 130 104 15  19 588 ↓  87 13 19 
Palyginus su 
2016 m. ↓↑ ↓ 28 ↓ 5 ↓ 40 ↓ 17  = ↓ 88    

 
 

4 lentelė. ABSOLVENTAI IR ĮSIDARBINIMAS 

Absolventai Skaičius Tęsiantys studijas KU 
Įsidarbinimas pagal studijų 

programos parengimą 
(skaičius) 

I pakopa 129 130 79 
II pakopa 71 41 66 
III pakopa 2 6 7 
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5 lentelė. MOKSLINĖS VEIKLOS PADALINIUOSE RODIKLIAI  
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s Pradėti projektai 
Sutartys su 
ūkio 

subjektais 

Inovaciniai 
projektai  

Nacionaliniai Tarptautiniai 

Skaičius 2017 m. 1 44 55 5 8,5 1 1 (inočekis) 
Palyginus su 2016 
m.  ↑ 1 ↑ 5 ↓ 3 ↑ 4 ↑ 3,5 ↓ 1 1 (startuolis) 
Taškų % 
2016 m.*  53,6 %   48 % 52 %  

Taškų % 
2015	  m.*  64,6 %   33 % 4 %  

*Taškai % nuo visų KU taškų / pinigų, gautų už tarptautinius projektus, ūkiskaitines sutartis 
 

6 lentelė. PADALINIO TARPTAUTIŠKUMAS 

Veiklos tipas Skaičius, vnt. Palyginus su 
2016 m.  

Laipsnio siekiantys užsienio 
studentai  26 ↓ 1 

KU studijų programos, 
dėstomos užsienio kalba 13 = 

Tarptautinės vasaros stovyklos, 
skirtos kibernetiniam 
saugumui, organizavimas 

1 ↑ 1 

Dalyvauta tarptautinėse 
konferencijose (skaitytas 
pranešimas) 

32  ↑ 7 

Vykdomi tarptautiniai 
projektai (skaičius) 

38 
Nauji pradėti proj. – 8,5 ↑ 15 

Užsienio leidiniuose paskelbtos 
publikacijos 

Mokslo skyriaus duomenimis: 
CAWoS – 44, kiti – 55  ↑ 5/↓ 16 

Atvykusių ir išvykusių Erasmus 
studentų skaičius 18/19 ↑ 1/↑ 1 

Atvykusių ir išvykusių Erasmus 
dėstytojų skaičius 17/9 ↑ 1/↑ 4 

Užsienio studentų vizitas atlikti 
praktiką (Nyderlandai) 25 stud.  

 

  5 STRATEGINIAI TARPTAUTINIAI PARTNERIAI 
 

 

Rygos Technikos universitetas (Latvija) 
Varnemiundės Jūrinių tyrimų institutas (Vokietija) 
Viduržemio jūros EMUNI universitetas (Slovėnija) 

Ostravos technikos universitetas (Čekija) 
Stambulo technikos universitetas (Turkija) 
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7 lentelė. PADALINIO VEIKLOS SKLAIDA 

Veiklos tipas Sk. Geriausią grįžtamąjį ryšį sukūrusios veiklos  
 

Vizitai mokyklose  20  JTGMF Jūrų inžinerijos katedra Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijoje kartu su 
mokytojais organizavo renginį „Inžinieriaus diena“, kurio metu pristatytos JIK 
vykdomos studijų programos. Skaitytos 7 paskaitos, surengti praktiniai užsiėmimai. 
KU organizuotose veiklose dalyvavo 314 mokinių. Mokyklos atstovai džiaugėsi 
įvykusiu renginiu ir išreiškė norą bendradarbiauti bei tokio pobūdžio renginius 
vykdyti ir kitais metais (2017-12-14). 

Mokinių vizitai 
padalinyje 

142 2017 metais tris kartus fakultete lankėsi Klaipėdos „Sendvario“ progimnazijos 
mokiniai, du kartus – Telšių „Džiugo“ gimnazijos moksleiviai. Pirmą kartą fakultete 
lankėsi KTU Inžinerijos licėjaus moksleiviai. 

1. Kaip visada, sulaukėme moksleivių iš „Žemynos“, „Gabijos“, Vydūno, „Aitvaro“ 
gimnazijų. 

Mokslo 
populiarinimo 
straipsniai 
žiniasklaidoje 

11 
 
 
 

 

„Structum“ žurnalo 2017 m. pirmame numeryje projekto organizatoriai pakvietė 
būsimus išmaniųjų miestų kūrėjus ir projekto partnerius dalyvauti pirmosiose 
kūrybinėse dirbtuvėse, kurios vyks vasario 13 d. Kauno technologijos universitete, 
Kaune (p. 32). 2017 m. sausio 18 d. „Veido“ žurnalo (p. 27) Nr. 3 pateiktas projekto 
„Išmanusis miestas III“ maketas. 

Viešosios paskaitos 24 A. Štuopys skaitė pranešimą „Prieškario laikotarpio keraminių plytelių dangos: sena, 
nebemadinga ir nereikalinga ar visgi vertybė?“ Diskusinio pobūdžio pranešimo 
teiginiai skirti Klaipėdos krašte dirbantiems architektams, interjero dizaineriams, 
projektuotojams, čia gyvenantiems valdų savininkams ir užsakovams (2017-04-06, 
Klaipėda, paroda „Statyba 2017“). 
A. Tadžijevas „Statinio atitvarų šiluminio laidumo modeliavimas baigtinių elementų 
metodu“. 2017.04.08 Klaipėda, paroda „Statyba 2017“. 

Mokslinės-
praktinės 
konferencijos, 
seminarai 

8 1. Konferencija “Seaport development: geography, technology, society”. Skaitytas 
pranešimas “Analysis of the logistics technology of JSC “Klaipėdos nafta” (Klaipėda, 
2017 m. balandžio 4 d.). 

2. Surengtas seminaras „Go LNG Intereg Baltic Sea Region“ (Klaipėda, 2017 m. 
lapkričio 15–16 d.). 

Apdovanojimai 3 JTGMF komanda, vadovaujama dr. J. Rutės, žurnalo „Structum“ surengtame 
konkurse „Išmanusis miestas III“ užėmė antrąją vietą. 
Klaipėdos universiteto „Robotikos klubas“ laimėjo 1 vietą tarptautinėse robotų 
varžybose didžiausiame Europoje renginyje „Robotex 2017“, „3 kg Sumo“ 
kategorijoje su robotu „Vytis 3“. 

Bendradarbiavimo 
su verslu veiklos 

 
 

23 

Tikslinis finansavimas: UAB „Profis“ – 2 studentai; UAB „Omega Technology“ – 2 
studentai; UAB „IT uostas“ – 1 studentas; UAB Digitronas“ – 1 studentas; 
UAB „Creative partner“ – 1 studentas; AB „Vakarų laivų gamykla“ – 10 studentų; 
premijos, stipendijos: AB „Vakarų laivų gamykla“ – 3 studentai; UAB „Eternit 
Baltic“ – 3 studentai. 

Kita 29 Gegužės 5 d. JTGMF vyko Respublikinė medžiagų mechanikos olimpiada, kurioje 
dalyvavo VGTU, KTU ir KU komandos (po penkis technologijos mokslų bakalauro 
studijų studentus). 
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8 lentelė. STUDENTŲ VEIKLA PADALINYJE 

Veiklos tipas Skaičius Geriausią grįžtamąjį ryšį sukūrusios veiklos pavadinimas  
 

Laimėta 
socialinių 
partnerių 
premijų 

1  Dalyvavimas nacionaliniame konkurse „Išmanusis miestas III“, laimėta 
II vieta. Paskatinta dalyvauti konkurse „Išmanusis miestas IV“. 

Renginiai  
17 

Studentų dalyvavimas renginiuose: „Karjeros dienos“, „Erdvėlaivis –
Žemė“, „Studijų mugė“ (Vilnius), „Statyba 2017“ (Klaipėda), 
„Aventics“ varžybos su pneumobiliu Vengrijoje, „Inžinierių dienos“.  

Dalyvavimas 
padalinio 
mokslo 
projektuose 

2  Erasmus „Innovative European Studies on Renewable Energy Systems“, 
ELMAR (angl. Supporting South Baltic SMEs to enter the international 
supply chains & sales markets for boats & ships with electric 
propulsions). 

 
 
 

  

  
 SĖKMĖS ISTORIJA 

 

 

KU dr. P. Mažeika ir studentai E. Jefimovas (2 k. BA, Laivo inžinerija) bei D. Serovas (1 k. MG, Gamybos 
inžinerija) kartu su generalinio rėmėjo „Techvitas“ atstove A. Trofimova gegužės 5–6 dienomis dalyvavo 

Egeryje (Vengrija) jau dešimtą kartą rengiamose tarptautinėse „Aventics Pneumobile“ varžybose. Dalyvavo 
46 komandos iš 7 valstybių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos ir Čekijos. KU 

atstovai – „Lithuanian Spirit“ – vienintelė komanda, jau antrus metus šiose varžybose atstovavusi Lietuvai. 
2016 m. KU komanda apdovanota specialiuoju prizu už dizainą ir techninius sprendimus, 2017 m. – 5 prizais 

už: išskirtinį dizainą (1 vieta); projektų valdymą (1 vieta); originalią konstrukciją (2 vieta); geriausią pakabą (1 
vieta), gavo ir specialųjį Egerio miesto mero prizą. Bendroje turnyrinėje lentelėje klaipėdiečiai slalomo 

rungtyje iš 46 komandų užėmė 9-ą, „drago“ rungtyje – 16-ą, toliausiai nuvažiuoto atstumo rungtyje – 4-ą 
vietą. 
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JŪROS TYRIMŲ ATVIROS PRIEIGOS CENTRAS 

  SVARBIAUSI PADALINIO VEIKLOS AKCENTAI 
 

 

1. Padalinio veikos strategija orientuota į pasiruošimą sėkmingam naujos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
naudojimui, todėl: 

1.1. Didelis dėmesys skirtas mokslinių projektų paraiškoms, atsižvelgiant į būsimos infrastruktūros 
galimybes. 
1.2. Plečiama tyrimų tematika ir kompetencijos. 
1.3. Plečiamas tarptautinio bendradarbiavimo tinklas.  

2. Mokslinės veiklos aktyvumą rodo didėjantis tarptautinių publikacijų skaičius (5 lentelė). 
3. Intensyvesnis mokslinių tyrimų laivo naudojimas MTEP veikloms (plg. 354.476 Eur 2016 m. ir 
1.053.885 Eur 2017 m.). 
 
 

1 lentelė. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PADALINĮ 

 I ir II 
pak. stud. 

sk. 

Doktor. 
sk. 

Laisv. 
klaus. 

Stud. 
progr. 

sk. 

Dėst./ 
MD sk. 

Pareigos Etatai 

JTAPC     -/40 6/4/30 5,24/4,10/23,29 
Iš viso:      40 32,63 

Palyginus 
su 2016 

m.  

    ↑ 5 ↑ Neturi 
duomenų 

↑ 0,86/↓ 0,61/↑ 5,45 

*Vyriaus. m. d ir prof./ vyresn. m. d. ir doc./ kiti 
 

2 lentelė. MOKSLINĖS VEIKLOS PADALINIUOSE RODIKLIAI  
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s Pradėti projektai 
Sutartys 
su ūkio 

subjektais 

Inovaciniai 
projektai  

Nacionaliniai Tarptautiniai 

 2017 m. (sk.)  26 30 1 4 31 1 (tech. plėtros 
ir inovac. proj.) 

Palyginus su 
2016 m.  

 ↑ 5 ↑ 7 ↑ 4 ↓ 1 ↑ 4 buvo 1 startuolis 

Taškų % 2016 m.  25,3 %   50 % 4 % – 
Taškų % 2015 m.  23,3 %   63 % 53 % – 
 

3 lentelė. PADALINIO TARPTAUTIŠKUMAS 
Veiklos tipas Skaičius Palyginus su 2016 m. ↑↓ 

Dalyvauta tarptautinėse konferencijose (skaitytas pranešimas, 
pranešimų sk.) 

11 nepakito 

Vykdomi tarptautiniai projektai  11 nepakito 
Atvykusių ir išvykusių Erasmus dėstytojų skaičius 1  

 

  SĖKMĖS ISTORIJA 
 

 

2017 metais paskelbta publikacija, kurios bendraautore yra KU mokslininkė A. Zaiko. Prestižinis žurnalas 
„Scientific Reports“ priklauso „Nature Research“ mokslinių leidinių grupei, jo 5 metų IF yra 41,5. 
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  5 STRATEGINIAI TARPTAUTINIAI PARTNERIAI 
 

 

Rostoko universitetas (Vokietija) 
Parmos universitetas (Italija) 

Jūros mokslų institutas (Italija) 
Mursijos universitetas (Ispanija) 

Karališkasis Olandijos jūros tyrimų institutas (Olandija) 
 

 
4 lentelė PADALINIO VEIKLOS SKLAIDA 

Veiklos tipas Skaičius Geriausią grįžtamąjį ryšį sukūrusios veiklos  

Vizitai mokyklose  5 „Iškeisk pamoką į paskaitą“. 
Mokinių vizitai padalinyje 24 Dalyvavimas kasmetiniuose mokslo populiarinimo projektuose, 

festivaliuose „Iškeisk pamoką į paskaitą“, „Tyrėjų naktis“, „Erdvėlaivis 
Žemė“. 

Mokslo populiarinimo 
straipsniai žiniasklaidoje 

1 K. Arbačiauskas, Z. R. Gasiūnaitė, J. Lesutienė „Tai, ko nežinojote apie 
gamtinių ekosistemų svarbą: kodėl JAV masiškai griaunamos 
užtvankos, o Europoje skaičiuojama 200–300 mlrd. EUR nauda per 
metus“, Technologijos.lt. 

Viešosios paskaitos 3 Seminaras Klaipėdos miesto pedagogams „Tas nuostabus vabzdžių 
pasaulis“ (2017-05-15). Lektorė R. Ilginė. Seminaro metu pateikta 
informacija apie drugių biologiją ir ekologiją, reikšmę ekosistemoms, 
supažindinta su Klaipėdos universiteto Gamtos muziejaus rinkiniais 
(drugių kolekcijomis). Pateiktos metodinės tiriamųjų darbų ir 
projektinės veiklos rekomendacijos. 

Mokslinės-praktinės 
konferencijos, seminarai 

7 Surengta 10-oji mokslinė-praktinė konferencija „Jūros ir krantų 
tyrimai“, pristatyti 29 pranešimai (2017.04.26–28). 
Surengti mokymai gamtos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, 
matematikos, informacinių technologijų ir kitų dalykų bei pradinių 
klasių mokytojams Ugdymo plėtotės centro organizuotuose vasaros 
kursuose (2017-06-20–2017-06-21). Mokymų tema – „Aplinkos tyrimai 
pajūryje: nuo planktono iki oro“. 

Apdovanojimai 5 Laimėta III vieta VšĮ „Grunto valymo technologijos“ ir Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos surengtame „Aukštųjų mokyklų, 
daugiausia mokslo tiriamųjų darbų pritaikiusių įmonės veikloje, 
konkurse“.  

Bendradarbiavimo su verslu 
veiklos 

nuolatinės Dalyvaujama viešųjų pirkimų konkursuose MTEP darbams atlikti, 
nuolat ieškoma inovatyvių įmonių, su kuriomis būtų galima vykdyti 
MTEP veiklas. 

Bendradarbiavimo su 
viešuoju sektoriumi veiklos 

nuolatinės Bendradarbiaujama vykdant projektines veiklas su partneriais. 

Kita 5 Dalyvaujama nacionalinėse ir regioninėse parodose „Studijos 2017“, 
„Inovation Drift 2017“, „Statybų verslo paroda 2017“. 

 
5 lentelė. STUDENTŲ VEIKLA PADALINYJE 

Veiklos tipas Skaičius Geriausią grįžtamąjį ryšį sukūrusios veiklos  

Renginiai 1 Mokslinė-praktinė konferencija „Jūros ir krantų tyrimai“, kurioje 
pranešimus pristatė doktorantai, pažangūs magistrantai. 

Dalyvavimo 
padalinio mokslo 
projektuose 

11 Mokslo projektuose dirbo 9 doktorantai, 2 magistrantės. 

Stažuotės 5 Dr. Cenk Gürevin iš Stanbulo universiteto, trukmė – 6 mėn. 
Marta Lauro iš Parmos universiteto, magistro studijos, 1 mėn. 
Tobia Politi ir Beatrice Palimina iš Parmos universitetas, magistro 
studijos, 7 dienos. 
Sara Benelli iš Ferraros universieto, doktoranturos studijos, 12 dienų. 
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MENŲ AKADEMIJA 
 

  SVARBIAUSI PADALINIO VEIKLOS AKCENTAI 
 

 

1. Klaipėdos kultūros magistro vardas suteiktas kompozitoriui prof. R. Šileikai. 
2. Prof. dr. V. Mačiulskis paskirtas 2018 m. Baltijos šalių studentų dainų šventės „Gaudeamus“ meno 

vadovu. 
3. MA studentų laimėjimai tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose. 
4. MA studentai dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose, sukūrė pagrindinius vaidmenis teatruose 

Lietuvoje ir užsienyje. 
 

1 lentelė. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PADALINĮ 
 

Katedra/centras 
I ir II 

pakopos 
stud. sk. 

Doktor. 
sk. 

Laisvieji 
klausyt. 

Studijų 
progr. 

sk. 

Dėst. 
MD sk. Pareigos Etatai 

Muzikos katedra 91 1 6 5 40 10/15/10/5 18,05 
Teatro katedra 69   4 19 2/9/7/1 15,25 
Šokio katedra 34   3 13 3/4/2/4 8,3 
Architektūros, 
dizaino ir dailės k. 23 4  4 12 3/3/6 3,25 

Iš viso: 217 5 6 16 84 18/28/25/10  44,85 
Palyginus su 2016 

m. ↓ 30 ↓1 
 

↑ 2 
 ↓ 5 ↓ 7 n. d. ↓ 8,45 

*Vyriaus. m. d ir prof./ vyresn. m. d. ir doc./ kiti 
 

2 lentelė. STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL STUDIJŲ ŠALTINIUS 

Studijų 
kryptis 

I pakopa II pakopa 

Iš viso 

Iš viso, 
palyginus su 

2016 m. 
↓↑ 

Akredituotos 
studijų 

programos 

VF VNF VF VNF 3 m. 6 m. 

Pedagogika 18 2 12 1 33 ↓ 6   3 
Dailė 1    1 nepakito   
Muzika 24 16 17 1 58 ↓ 8  1 1 
Teatras 33 19 17  69 ↓ 5  3 1 
Šokis 12 15 7  34 ↓ 1  2 1 
Kraštovaizdžio 
architektūra   8 1 9 ↓ 5    

Aplinkos 
inžinerija 12 1   13 ↓ 1  1  

Iš viso: 100 53 61 3 217 ↓ 26  7 6 

Palyginus su 
2016 m. ↓↑ 

 
↓ 28 

 
↓ 5 ↑ 9 ↓ 2 ↓ 26 ↓ 26 nepakito nepakito 
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3 lentelė. PRIĖMIMAS IR STUDIJŲ NUTRAUKIMAS  

 Priėmimas  3 populiariausios studijų programos 
pagal priėmimo rezultatus 

Nutraukusių 
studijas sk. VF VNF 

I pakopa 10 23 Atlikimo menas, Šokio menas, Vaidyba 21 

II pakopa 27 2 Muzikos pedagogika, Dramos režisūra, 
Choreografija 7 

III pakopa 5  Edukologija, Menotyra  
Iš viso:  42 25  28 

Palyginus su 
2016 m. ↓↑ ↓17  ↓ 15   ↓ 8 

 

4 lentelė. ABSOLVENTAI IR ĮSIDARBINIMAS 

Absolventai Skaičius  Tęsiantys studijas 
KU 

Įsidarbinimas pagal studijų programos 
parengimą (skaičius) 

I pakopa 46  26 
II pakopa 16 12 13 
III pakopa 5  4 
 

5 lentelė. MOKSLINĖS VEIKLOS PADALINIUOSE RODIKLIAI 
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Pradėti projektai 
Sutartys 
su ūkio 

subjektais 

Inovaciniai 
projektai  Nacionaliniai Tarptautiniai 

Skaičius 2017 m.   18  2   
Palyginus su 2016 m. 
↓↑   ↑ 3 ↓ 1 ↑ 2   

Taškų % 2016 m.*   5,7 %     

Taškų % 2015 m.* 37,8 %  6,1 %     
*Taškai % nuo visų KU taškų / pinigų, gautų už tarptautinius projektus, ūkiskaitines sutartis 

 

6 lentelė. PADALINIO TARPTAUTIŠKUMAS 

Veiklos tipas Skaičius Palyginus su 2016 m. ↓↑ 

KU studijų programos dėstomos užsienio kalba 1 nepakito 
Dalyvauta tarptautinėse konferencijose su 
pranešimu 16 ↑ 5 

Vykdomi tarptautiniai projektai (skaičius) 8 ↑ 4 

Užsienio leidiniuose paskelbtos publikacijos 12 nepakito 
Atvykusių ir išvykusių Erasmus studentų 
skaičius 24 ↑ 9  

Atvykusių ir išvykusių Erasmus dėstytojų 
skaičius 7   ↑ 2 
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  5 STRATEGINIAI TARPTAUTINIAI PARTNERIAI 
 

 

Jan Dlugosz universitetas (Lenkija) 
Tartu universiteto Viljandi kultūros akademija (Estija) 

Latvijos J. Vitolo muzikos akademija (Latvija) 
Turku universiteto Menų akademija (Suomija) 

Kano miesto nacionalinis choreografijos centras (Prancūzija) 
 

 

7 lentelė. PADALINIO VEIKLOS SKLAIDA 

Veiklos tipas Sk. Geriausią grįžtamąjį ryšį sukūrusios veiklos  
Vizitai mokyklose  20 Kūrybinės dirbtuvės – interaktyvus spektaklis „Stichijos“ su 

Klaipėdos m. „Vydūno“ gimnazijos mokiniais. 
Mokinių vizitai 
padalinyje 

36 Respublikinis kultūrinės edukacijos projektas „Atviras 
teatras 24“. 

Mokslo populiarinimo 
straipsniai 
žiniasklaidoje 

12 Tradicijos ir inovacijos dermė muzikiniame ugdyme. 

Viešosios paskaitos 27 Tolimųjų rytų sodų / parkų menas (Kinija, Korėja, Japonija). 
Mokslinės-praktinės 
konferencijos, 
seminarai 

18 Baltijos šalių šokio specialistus rengiančių aukštųjų mokyklų 
dėstytojų ir studentų mokslinė konferencija „Kodas. Atverk 
šokį“ ir bendras šokio projektas „FOCUS: studentai. Kaip aš 
sukūriau šokį“. 

Apdovanojimai 7 Klaipėdos kultūros magistro vardas suteiktas kompozitoriui 
prof. R. Šileikai. 

Bendradarbiavimo su 
verslu veiklos 

10 WDSF ir LSŠF akademijų kongresas „WDSF ST ir LA 
technika“. 

Bendradarbiavimo su 
viešuoju sektoriumi 
veiklos 

11 Bendradarbiavimas su Klaipėdos valstybiniu muzikiniu teatru: 
bendri projektai, studijų programos. 

 

8 lentelė. STUDENTŲ VEIKLA PADALINYJE 

Veiklos tipas Sk. Geriausią grįžtamąjį ryšį sukūrusios veiklos pavadinimas  

Laimėta socialinių 
partnerių premijų 

3 
 

Premija Šokio katedros studentei E. Šliauterytei skirta už geriausią 
2017 m. kūrybinį darbą (UAB „Puantas“). 

Renginiai 420 Šokio katedros jubiliejinis 50-mečio koncertas „Čia gyvena šokis“ 
Klaipėdos dramos teatre. 

Dalyvavimo 
padalinio mokslo 
projektuose 

4 Pajūrio kraštovaizdžio tyrimai. 
 

Užsienio 
studentams 
integruoti skirti 
renginiai 

13 Baltijos šalių šokio specialistus rengiančių aukštųjų mokyklų dėstytojų 
ir studentų mokslinė konferencija „Kodas. Atverk šokį“ ir bendras šokio 
projektas „FOCUS: studentai. Kaip aš sukūriau šokį“. 
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SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 
 
  SVARBIAUSI PADALINIO VEIKLOS AKCENTAI 

 
 

1. Apgintos vadybos mokslų krypties disertacijos: J. Paužuolienė – 2017 m. vasario 17 d. (vadovė: 
prof. dr. L. Šimanskienė), K. Ramanauskas – 2017 m. lapkričio 17 d. (vadovė: 
prof. dr. L. Šimanskienė.), Gintautas Virketis – 2017 m. birželio mėn. (vadovas: prof. dr. R. 
Stašys), J. Bielskienė – 2017 m. birželio mėn. (vadovas: prof. V. Laurėnas). 

2. Publikuota monografija „Spartėjančios visuomenės politinis režimas. Lietuvos politinės 
sociologijos studija“ (prof. V. Laurėnas). 

3. Bendradarbiaujant su mokslininkais iš Latvijos, Čekijos, Rusijos, Bulgarijos, Baltarusijos, Italijos, 
paskelbta tarpdisciplininė mokslinių straipsnių rinktinė gerovės ir saugumo klausimais “Welfare 
and Security in 21st Century: Politisation of the “Social Contract”. Interdisciplinary Collection of 
Scientific Works”. Ed. V. Laurėnas, S. Šiliauskas.  

4. SPSC aktyviai dalyvauja Klaipėdos miesto kultūros bendruomenės veikloje, vykdo Klaipėdos 
regiono kultūros plėtrai aktualius tyrimus. Vis labiau jaučiamas viešojo sektoriaus interesas vykdyti 
taikomojo pobūdžio tyrimus ir mokslinius tyrimus integruoti į viešojo sektoriaus administravimo 
procesus. 

5. 2017 m. kartu su kitais KU padaliniais parengtos 7 projektinės paraiškos mokslinių tyrimų 
programoms, dvi iš kurių laimėjo (pagrindiniai vykdytojai – HUMF).  

6. SPSC 2017 m. kartu su VU Sociologijos katedra išleistas žurnalo „Sociologija. Mintis ir veiksmas“ 
numeris, skirtas kritinei socialinei teorijai, parengtas anglų kalba, bendradarbiaujant su Leeds 
Beckett universiteto sociologais. 

 
 

1 lentelė. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PADALINĮ 
 

Katedra/centras 
I ir II 

pakopos 
stud. sk. 

Doktor. 
sk. 

Laisv. 
klaus. 

Studijų 
progr. 

sk. 

Dėst./ 
MD sk.  Pareigos Etatai 

Ekonomikos 103 3  4 4 11/1 1 prof., 3 doc., 2 lekt. dr., 2 
lekt., 3 asist./1 doc. 

7,8 

Vadybos 159 5  3 5  18/1 prof. 3/ doc. 5/ 
5 lekt./5 asist./1 prof. 

8,73 

Politikos ir 
komunikacijos 
mokslų 

95 5  6 18 
 

4 prof./4  doc./ 
2 lekt. dr./6 lekt. 

2 asist. 
8,74  

Viešojo 
administravimo 
ir socialinės 
geografijos 

203 2 1 4 23 
4 prof. (2 užsienio), 6 doc. 
(1 užsienio), 4 lekt. dr., 5 

lekt., 4 asist. 
12,95 

Socialinių 
pokyčių tyrimų 
centras 

    6/3 
3 (6 vyriaus m. darb.)/ 

1vyresn. m. darb./2 prof./1 
doc. 

1,88/5 

Iš viso: 560 
15 (iš jų 

3 – 
akad.) 

8 19 su 
SvMF 76/5 15 prof., 21 doc., 26 lekt., 

14 asist./2 doc. 3 prof. 
40,1/5 

Palyginus su 2016 
m. 

 
↓ 108 ↓ 2 ↓ 8  ↓ 12/ ↑1 

↓ 2 prof. 
↑ 4 doc. 
↑ 1 lekt. 

 ↓ 10 asist. 

↓ 14,33/ 
↑ 0,25 

*Vyriaus. m. d ir prof./ vyresn. m. d. ir doc./ kiti 
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2 lentelė. STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL STUDIJŲ ŠALTINIUS 

 

Studijų kryptis 

I pakopa II pakopa Kitos 
(papildomosios 

studijos, laipsnio 
nesuteikiančios) Iš viso 

Iš viso, 
palyginus 
su 2016 m. 

↓ ↑ 

Akredituotos 
studijų programos 

VF VNF VF VNF 3 m. 6 m. 
VF VNF 

Politikos 
mokslai 8 22 14 1   45 ↓ 11 

 2  

Ekonomika 27 52 3 4  4 90 ↓ 63 
  1 

Visuomeninė 
geografija 15 37 16 2   70 ↓ 7  2 

Komunikacija   12 4   16 ↑ 1 1  
Žurnalistika 11 23     34 ↓ 12  1  
Verslas 2 39    1 42 ↑ 19   
Vadyba 4 81 15 18  3 121 ↑ 25 1 2 
Rinkodara   9 8   17 ↑ 3  1 
Viešasis 
administravimas 10 101 10 12   133 ↓ 63  2 

Iš viso: 77 355 79 49  8 568 ↓ 108 5 8 
Palyginus su 

2016 m. ↓ 15 ↓ 90 ↓ 25 ↓ 7  ↓ 22 ↓ 108 ↓ 108 nepakito ↑ 1 

 

3 lentelė. PRIĖMIMAS IR STUDIJŲ NUTRAUKIMAS  

 Priėmimas  3 populiariausios studijų programos 
pagal priėmimo rezultatus 

Nutraukusių 
studijas sk. VF VNF 

I pakopa 10 80 Ekonomika, Logistika, Viešasis 
administravimas 66 

II pakopa 34 43 Regionų valdysena, Medijos ir 
komunikacija, Verslo vadyba 13 

III pakopa 3  Politikos mokslai, Ekonomika, 
Vadyba  

Iš viso: 47 123  79 
Palyginus su 

2016 m. ↓ 10 ↓ 71  ↓ 36 

 

4 lentelė ABSOLVENTAI IR ĮSIDARBINIMAS 

Absolventai Skaičius  Tęsia studijas KU  Įsidarbinimas pagal studijų 
programos parengimą (skaičius) 

I pakopa 164   110 
  

II pakopa 41 51 (iš jų 37 baigę BA; 14 – 
papildomąsias stud.) 34 

III pakopa 4 
 

 
4 
 
 

5 
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5 lentelė. MOKSLINĖS VEIKLOS PADALINIUOSE RODIKLIAI 

 

 

M
on

og
ra

fij
os

 

C
A

W
oS

 
st

ra
ip

sn
ia

i 

K
ito

s 
pu

bl
ik

ac
ijo

s Pradėti projektai 
Sutartys 
su ūkio 

subjektais 

Inovaciniai 
projektai Nacionaliniai Tarptautiniai 

Skaičius 2017 m. 1 6 35 1 1 2  
Palyginus su 2016 m.  ↓ 1 ↑ 5 ↓ 44 ↓ 1  ↑ 2  
Taškų % 2016 m. 24,8 % 1,8 % 22,2 %   1 %  
Taškų % 2015 m. 4,4 % 2,9 % 18,5 %     
*Taškai % nuo visų KU taškų / pinigų, gautų už tarptautinius projektus, ūkiskaitines sutartis 
 

6 lentelė. PADALINIO TARPTAUTIŠKUMAS 

Veiklos tipas Skaičius, vnt. Palyginus su 2016 
m.  

Laipsnio siekiantys užsienio studentai  11 ↑ 9 

KU studijų programos, dėstomos užsienio 
kalba 6 ↑ 3 

Dalyvauta tarptautinėse konferencijose 
(skaitytas pranešimas) 23  ↓  3  

Tarptautiniai projektai  
Pateikta paraiškų – 

20; laimėta – 2.  
Tęsiami – 10 pr. 

↑ 2 

Užsienio leidiniuose paskelbta publikacijų 20  ↓ 16 
Atvykusių ir išvykusių Erasmus studentų 
skaičius 17/24 ↓ 3/↓ 10  

Atvykusių ir išvykusių Erasmus dėstytojų 
skaičius 

9/11 
 ↓ 5 /↓ 5 

Kita 

Kartu su užsienio 
šalių dėstytojais 
dėstomi studijų 

dalykai – 2 
 

nepakito 

 

 

  5 STRATEGINIAI TARPTAUTINIAI PARTNERIAI 
 

 

Uppsalos universitetas, Istitute for Russian and Eurasian Studies (Švedija ) 
Varmijos Mozūrų universitetas (Olštynas, Lenkija) 

Rostoko universitetas (Vokietija) 
Leeds Becket universitetas (Jungtinė Karalystė) 
Bolonijos universiteto Forli fakultetas (Italija) 
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7 lentelė. PADALINIO VEIKLOS SKLAIDA 

Veiklos tipas Skaičius Geriausią grįžtamąjį ryšį sukūrusios veiklos 
 

Vizitai mokyklose  32 Paskaita / pamoka „Kas geresnis premjeras: Vingių jonas ar Haris 
Poteris?“ 
E. Župerkienės skaitytas pranešimas „Tarpdiscipliniškumo poreikis 
ateities iššūkiams spręsti“, XXIII Lietuvos fizikos mokytojų 
asociacijos teorinė praktinė konferencija. Vytauto Didžiojo 
gimnazija, Klaipėda (2017-05-12). 

Mokinių vizitai 
padalinyje 

23 Klaipėdos licėjaus 7–8 kl. mokinių projektinė veikla KU SMF 
Medijų laboratorijoje „Iškeisk pamoką į paskaitą“. L. Šimanskienės, 
E. Župerkienės paskaita, vesta KU SMF, „Vadyba kitaip“ (2017-03-
23). 
GIS mokymai ir žemėlapių kūrimas. Į KU SMF atvyko moksleiviai 
iš Klaipėdos „Aukuro“ ir Kretingos J. Pabrėžos gimnazijų. Paskaita 
apie geografų tolimąsias praktikas skaityta Utenos gimnazijos 
moksleiviams (lekt. L. Beteika, doc. dr. E. Spiriajevas). 

Mokslo populiarinimo 
straipsniai žiniasklaidoje 

22 Kolektyvinis blogas www.valdysena.lt  
R. Skirpstaitės straipsnis „Studentai kuria inovacijas“ („Vakarų 
ekspresas“, 2017-01-28). 
Prof. A. Bučinsko socialinės politikos problemų analizė regiono 
žiniasklaidoje. 

Viešosios paskaitos 24 Doc. dr. E. Spiriajevo viešoji paskaita „Japonija geografo akimis“ 
Lietuvos geografų draugijai, skaityta Vilniaus universiteto Gamtos 
mokslų fakultete (2017-11-24). 
R. Viederytės viešoji paskaita “Creative ideas development through 
International projects management activities” Klaipėdos universitete 
(Tarptautinės savaitės Erasmus+) (2017-05-04). 

Mokslinės-praktinės 
konferencijos, seminarai 

53 J. Dvorako surengtas seminaras-diskusija Uppsalos universitete 
(Švedijoje) “Is Fighting Corruption Still on the Agenda”. 
L. Šimanskienės, E. Župerkienė suorganizuota tarptautinė mokslinė 
konferencija “Regional Development and Social Welfare: Problems 
and Solutions” (2017-05-19).  
Tarptautinis seminaras KU “Changes and Experiences in the Border 
Regions: An Interaction between History, Culture, Philosophy and 
Human Geography”. Dalyvavo KU geografai, filosofai, mokslininkai 
iš Rusijos, Norvegijos ir Ukrainos. Atsakingas asmuo – doc. dr. 
E. Spiriajevas (2017-06-19–20). 

Apdovanojimai 3 J. Ramanauskas, Mokslo žurnalo „Management Theory and Studies 
for Rural Business and Infrastructure Development“ kokybinis 
šuolis. 2017 m. ASU nominacija „Metų įvykis“. 
J. Ramanauskui skirtas mokslo žurnalo “Management Theory and 
Studies for Rural Business and Infrastructure Development” 
apdovanojimas. 

Bendradarbiavimo su 
verslu veiklos 

8 SMF sukurta ir veikia Verslo taryba, veikloje dalyvauja 7 verslo 
atstovai. 

Bendradarbiavimo su 
viešuoju sektoriumi 
veiklos 

13 Mokymai „Viešojo kalbėjimo ypatumai“ Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
pareigūnams. 
Dalyvavimas rengiant paraišką „Klaipėda – Europos kultūros sostinė 
2023“ ir Klaipėdos kultūros politikos strategiją 2017–2030. 

Kita 4 Studijų programų viešinimas renginiuose „Studijų mugė 2017“ 
(doc. dr. D. Verkulevičiūtė-Kriukienė) ir „Studijų regata 2017“. 
Bendradarbiavimas su Europos kosmoso agentūra ESA, dalyvavimas 
5 dienų mokymuose apie optinius ir nuotolinius metodus (dalyvavo 
dokt. J. Galinienė ir doc. dr. E. Spiriajevas). 
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8 lentelė. STUDENTŲ VEIKLA PADALINYJE 

Veiklos tipas 
 Sk. Geriausią grįžtamąjį ryšį sukūrusios veiklos 

Laimėta socialinių 
partnerių premijų 

7 SMF absolventams įteiktos 3 Klaipėdos m. savivaldybės premijos už 
baigiamųjų darbų aktualumą ir poveikį miestui. Straipsniai apie šiuos 
darbus paskelbti regioninėje spaudoje. 

Renginiai 16 LAJM Uosto ekonomikos ir vadybos katedra kartu su KU Viešojo 
administravimo ir socialinės geografijos katedra suorganizavo tarptautinę 
mokslinę-praktinę konferenciją ,,Jūrų uosto plėtra“. Pranešimus skaitė 
Klaipėdos universiteto studentai (2017-04-04). 

Dalyvavimas padalinio 
mokslo projektuose 

2 Dokt. A. Obrikienė dalyvavo rengiant paraišką projektui „Tarptautinio 
saugumo sąvokos konceptualizavimas pasienio su Rusijos Federacijos 
Kaliningrado sritimi kontekste. Lenkijos ir Lietuvos atvejų tyrimas“,  
P-LL-18-156.  

Užsienio studentams 
integruoti skirti renginiai 

3 Studentai iš Gruzijos kartu su dėstytoja ir VA studijų studentais dalyvavo 
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuotoje konferencijoje 
Seime ES finansų klausimais (2017-11-07). 

Kita 5 Fakulteto studentai dalyvavo projekte „Atrask savanorystę“. Viešojo 
administravimo studijų programos studentė I. Radavičiūtė yra šio 
projekto vadovė.  

 

 
  SĖKMĖS ISTORIJA 

 
 

Europos studijų programos absolventas Mantas Macikas 2017 m. laimėjo Baltijos Amerikos Laisvės 
fondo konkursą vienerių metų profesinei stažuotei Jungtinėse Amerikos Valstijose. Profesinės stažuotės 

programa suteikia galimybę stažuotis įvairiose JAV verslo kompanijose ar nevyriausybinėse 
organizacijose. Absolventas turės galimybę įgyti vertingų žinių, kurios bus naudingos Baltijos valstybių 

politinei, socialinei ir ekonominei raidai. 
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SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS 

  SVARBIAUSI PADALINIO VEIKLOS AKCENTAI 
 

 

1. Stiprinama mokslinė veikla padalinyje: laimėtas ES finansuojamas aukšto lygio MTEP projektas 
„Specialistų rengimo teikti visavertę pagalbą asmenims su negalia sveikatos priežiūros sistemoje tyrimas 
keliant tyrėjų kompetencijas“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0174) pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonę 
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ 
(20 lent., priedo 7 lent.). 

2. Stabilizuotas užsienio studentų skaičius mokslo laipsnio siekiančioms studijoms: SvMF vienintelis 
fakultetas, į kurį stabiliai suformuojamos užsienio studentų grupės (priedo 6 lent.). 

3. Optimizuojamos studijų programos, atsižvelgiant į konkurencinę aplinką ir programų specifiką (priedo 
1 lent). 

4. Kartu su Tartu Sveikatos priežiūros kolegija (Estija) (toliau – THCC) parengta ketinama vykdyti 
jungtinė Baltijos šalių Radiografijos  (Radiography) magistrantūros programa, kuri praėjo tarptautinę 
akreditaciją Estijoje. 

5. Tęsiamas pasirengimas socialinio darbo doktorantūros atsiradimui Lietuvoje, sudaromos galimybės 
studijuoti socialinio darbo doktorantūroje: pasirašytas ketinimų protokolas dėl neformalios socialinio 
darbo doktorantūros mokyklos įkūrimo kartu su Laplandijos universitetu (Suomija). 

6. Padalinys stabiliai remia akademinio personalo kvalifikacijos kėlimą (doktorantūros studijas) užsienio 
universitetuose: du jauni akademiniai darbuotojai įstojo į dviejų krypčių doktorantūros studijas 
Laplandijos universitete (priedo 6 lent.). 

 
1 lentelė. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PADALINĮ 

Katedra/centras 
I ir II 

pakopos 
stud. sk. 

Doktor. 
sk. 

Laisv. 
klaus. 

Studijų 
progr. 

sk. 

Dėst./ 
MD sk. 

Pareigos, sk. 
 

Etatai 
 

Holistinės 
medicinos 
katedra 

30  6 2 11 Prof. 2 / doc. 3/ 
lekt. 4 

Prof. 0,5/ doc. 
2,575 / kt. 0,75 

Kūno kultūros 
katedra 186  3 2 14 Prof. 2 / doc. 6 / 

lekt. 5 / asist. 3 

Prof. 1,9 / doc. 4,1 
/ lekt. 3,88 / asist. 

1,4 
Medicinos 
technologijų 
katedra 

125   2 23 Prof. 3 / doc. 5 / 
lekt. 11 / asist. 4 

Prof. 1,5 / doc. 
1,55 / lekt. 4 /asist. 

0,8 

Reabilitacijos 
katedra 131  2 1 15 Prof. 1 / doc. 6 / 

lekt. 5 / asist. 3 

Prof. 0,07 / doc. 
4,2 / lekt. 2,3 / 

asist. 1,55 
Rekreacijos ir 
turizmo katedra 84  1 3 13 Prof. 3 / lekt. 10 Prof. 2,1 /lekt. 5,26 

Slaugos katedra 239  20 2 44 Prof. 8 / doc. 10 / 
lekt. 17 /asist. 9 

Prof. 3,45 / doc. 
2,8 / lekt. 6,44/ 

asist. 2,6 

Socialinio darbo 
katedra 108  7 2 11 Prof. 3 / doc. 5/ 

lekt. 2 /asist. 1 

Prof. 2,6 / doc. 5,1 
/ lekt. 1,5 / asist. 

0,3 

Sveikatos tyrimų 
ir inovacijų 
mokslo centras 

 2   8 

Vyriaus. m. d. 2 / 
vyresn. m. d. 3 / 
m. d. 1 / jaunesn. 

m. d. 2 

Vyriaus. m. d. 1 / 
vyresn. m. d. 2 / m. 

d. 0,25/ 
jaunesn. m. d. 1,25 

Visuomenės 
sveikatos katedra 184  23 3 20 Prof. 4 / doc. 7 / 

lekt. 6 /asist. 4 

Prof. 3,2 / doc. 3 / 
lekt. 2,28 / asist. 

1,22 

Iš viso: 1086 2 62 17 159  

Prof. ir vyriaus. 
m. d. 16,32 / doc. 
ir vyresn. m. d. 

25,375 / lekt. ir m. 
d. 26,66 / asist. Ir 

jaunesn. m. d. 
9,12 

Palyginus su 
2016 m.  1209  38 16    
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2 lentelė. STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL STUDIJŲ ŠALTINIUS 

Studijų 
kryptis 

 

I pakopa II pakopa Papildomosios 
studijos, laipsnio 

nesuteikiančios st. Iš viso 
Palyginus 
su 2016 m. 

↓↑ 

Akredituotos 
studijų 

programos 

VF VNF VF VNF 3 m. 6 m. VF VNF 
Reabilitacija 2 145 6 8  6 167 ↓ 17 2  
Pedagogika 33 134 14 8   189 ↓ 9 1 1 
Bioinžinerija 17 2     19 ↓ 6 1  
Medicinos 
technologijos 14 92     106 ↑ 3   

Turizmas ir 
poilsis 16 36    1 53 ↓ 86  1 

Verslas ir 
viešoji 
vadyba 

  22 81  6 109 ↓ 13  3 

Slauga ir 
akušerija 8 223 10 7  11 259 ↑ 6 2  

Socialinis 
darbas 22 55 17 15  6 115 ↓ 14  2 

Visuomenės 
sveikata 5 89 10 12  13 129 ↑ 19  1 

Iš viso: 117 776 79 131  43 1146 ↓ 117 6 8 
Iš viso, 

palyginus su 
2016 m.  

↓ 
19 ↓ 121 ↓ 21 ↑ 1  ↑ 3 ↓ 101    

 

3 lentelė. PRIĖMIMAS IR STUDIJŲ NUTRAUKIMAS  

 Priėmimas  3 populiariausios studijų programos pagal priėmimo 
rezultatus 

Nutraukusiųjų 
studijas sk. VF VNF 

I pakopa 17 148 Slauga, Kūno kultūros ir sporto pedagogika, 
Kineziterapija, Socialinis darbas 47 

II pakopa 42 53 Sveikatos priežiūros vadyba, Socialinis darbas, 
Visuomenės sveikatos ugdymas 19 

III pakopa     
Iš viso:  59 201  66 

Palyginus su 
2016 m. ↓ 3 ↓ 92  n. d. 

 

4 lentelė. ABSOLVENTAI IR ĮSIDARBINIMAS 

Absolventai Skaičius  Tęsiantieji studijas KU  Įsidarbinimas pagal studijų programos 
parengimą (skaičius) 

I pakopa 237  139 

II pakopa 65 8 49 

III pakopa    
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5 lentelė. MOKSLINĖS VEIKLOS PADALINIUOSE RODIKLIAI  
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Pradėti projektai 
Sutartys 
su ūkio 

subjektais 

Inovaciniai 
projektai  

 Nacionaliniai Tarptautiniai 

2017 m. 2 8 93 3 3   
Palyginus su 
2016 m.  ↓ 1 ↓ 10 ↓ 22 ↓ 1 ↑ 1   

Taškų % 
2016 m.* 7,5 % 18,8 % 9 %  2%   

Taškų % 
2015 m.* 6,6 % 7,1 % 12,9  %     

           *Taškai % nuo visų KU taškų / pinigų, gautų už tarptautinius projektus, ūkiskaitines sutartis 

 

6 lentelė. PADALINIO TARPTAUTIŠKUMAS 

Veiklos tipas Skaičius Palyginus su 2016 m. ↓↑ 

Laipsnio siekiantys užsienio studentai  67 ↑ 3 
KU studijų programos, dėstomos užsienio 
kalba 6 nepakito 

Jungtinės su užsienio universitetais 
studijų programos 1 nepakito 

Dalyvauta tarptautinėse konferencijose 
(skaitytas pranešimas) 26 ↓ 7 

Vykdomi tarptautiniai projektai (skaičius) 7 ↑ 2 
Užsienio leidiniuose paskelbtos 
publikacijos 22 ↓ 8 

Atvykusių ir išvykusių Erasmus studentų 
skaičius 15/21 21/16 (↓ 6 /↑ 5) 

Atvykusių ir išvykusių Erasmus dėstytojų 
skaičius 4/11 16/9 (↓ 12 /↑ 3) 

Doktorantai, kuriuos konsultuoja SvMF 
darbuotojai 4 ↑ 1 

SvMF dėstytojai, kurie studijuoja 
užsienio universitetuose 4 ↑ 1 

 

 

 

  5 STRATEGINIAI TARPTAUTINIAI PARTNERIAI 
 

 

Malmės universitetas / Malmo University (Švedija) 
Laplandijos universitetas / University of Lapland (Suomija) 

Lundo universitetas / Lund University (Švedija) 
Tamperė universitetas / University of Tampere (Suomija) 

Turku universitetas / University of Turku (Suomija) 
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7 lentelė. PADALINIO VEIKLOS SKLAIDA 

Veiklos tipas Skaičius Geriausią grįžtamąjį ryšį sukūrusi veikla  
 

Vizitai mokyklose  32 Dėstytojų susitikimai su moksleiviais Lietuvos mokyklose, paskaitos, 
diskusijos apie Sveikatos mokslų fakultete vykdomas studijų programas. 

Mokinių vizitai 
padalinyje 

26 Jaunųjų mokslininkų mokykla, Biomedicinos inžinerijos sekcijos 
užsiėmimai vyksta kasmet. Yra stojančiųjų į KU ir Medicinos 
technologijų katedros programas iš jaunųjų mokslininkų mokyklos 
lankytojų. 

Mokslo populiarinimo 
straipsniai žiniasklaidoje 

25 Projekto „Karklės atlasas“ [Olandų Kepurės darnaus naudojimo-
išsaugojimo koncepcija] ISSUU leidinys, sud. G. Antanaitytė, A. Baužys, 
J. Raišutienė, https://issuu.com/zavisosfondas/docs/olandukepure. 

Viešosios paskaitos 33 Asociacija „Savas miestas“ (rėmėjas – Valstybinis visuomenės sveikatos 
stiprinimo fondas) organizavo sveikatingumo savaitgalį-žygį pajūriu ir 
sveikatingumo paskaitų ciklą. Dėstytojai Š. Paplauskas ir A. Tutlienė 
skaitė teorines paskaitas ir vedė praktinius užsiėmimus tema „Kūno 
vaizdo objektyvacija ir formavimas“ projekto dalyviams.  

Mokslinės-praktinės 
konferencijos, seminarai 

22 Tarptautinė mokslinė konferencija „ORPHEUS 2017 PhD Training in 
Health Sciences and Biomedicine from the Interdisciplinary Perspective“. 

Bendradarbiavimo su 
verslu veiklos 

5 Pradėtas vykdyti mokslo projektas J05-LVPA-K „Funkcinės diagnostikos 
sistema, pagrįsta stipininės arterijos sfigmogramų matavimu ir analize“, 
Nr. J05-LVPA-K-01-0263 (2017–2018), vykdomas KU Sveikatos mokslų 
fakulteto Medicinos technologijų katedroje.  

Bendradarbiavimas su 
viešuoju sektoriumi 

5+8  Rekomendacijos dėl Pilkųjų ir baltųjų kopų kraštovaizdžio Kuršių nerijos 
nacionalinio parko Naglių ir Grobšto gamtiniuose rezervatuose, Parnidžio 
kraštovaizdžio draustinyje išsaugojimo ir atkūrimo. 

 

8 lentelė. STUDENTŲ VEIKLA PADALINYJE 

Veiklos tipas Skaičius Geriausią grįžtamąjį ryšį sukūrusios veiklos   
 

Renginiai 18 15 socialinių partnerių apdovanojimų už geriausius 
baigiamuosius darbus pirmos ir antros pakopos absolventams; 
skirtos 2 UAB „Baltisches Haus“ vardinės stipendijos 
(R. Gikarienė, R. Kavarzaitė), 1 vardinė stipendija iš Carol 
Martin Gruodis atminimo švietimo fondo lėšų (B. Žymančiūtė). 

Renginiai 8 Sporto klubo kartu su studentais gegužės mėnesį KU 
bendruomenei rengiama tradicinė sporto šventė. 

Užsienio studentams 
integruoti skirti 
renginiai 

1 Tarptautinis vakaras, surengtas kartu su Studijų skyriaus 
Tarptautiniu ryšių padaliniu. 

Dalyvavimas 
socialinėse akcijose  

2 Fakulteto studentai dalyvavo „Maisto banko“ ir „Darom“ 
akcijose. 

 

  SĖKMĖS ISTORIJA 
 

 

2017.05.4–6 d. KU Sveikatos mokslų fakultetas surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „ORPHEUS 2017 
PhD Training in Health Sciences and Biomedicine from the Interdisciplinary Perspective“, kuria siekta 

pasidalyti organizuojant doktorantūros studijas, tarpdiscipliniškumo plėtros biomedicinos ir sveikatos mokslų 
srityje sukaupta gerąja patirtimi bei mokslinių tyrimų aktualijomis. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 200 

dalyvių iš 33 pasaulio šalių (JAV, Kanados, Vokietijos, Švedijos, Turkijos, Kroatijos, Italijos, Ispanijos, 
Portugalijos ir kt.). 
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TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS 
 
  SVARBIAUSI PADALINIO VEIKLOS AKCENTAI 

 
 

1. 2017 m. didėjo stojančiųjų į Pedagogikos profesines studijas skaičius, nors ŠMM neskyrė valstybės 
finansuojamų vietų (2 lentelė). 

2. Andragogikos magistrantūros studentai įtraukti į mokslinę veiklą, skaitė pranešimus kartu su 
dėstytojais mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų veiklos 
optimizavimo aspektai“ (2017-05-12) (7 lentelė). 

3. Antrus metus tęsiamas bendradarbiavimas su keturiomis Klaipėdos m. viešosiomis įstaigomis, 
organizuojant kasmetinį Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos renginį – suaugusiųjų mokymosi 
savaitė „Mokymosi galia ir žavesys“ (2017-11-20–26) (7 lentelė). 

4. Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: atvirosios meistriškumo paskaitos 
ir pamokos XVII seminaras (Lietuvos kultūros tarybos ir Klaipėdos m. savivaldybės finansuotas 
tęstinis projektas), padedantis ugdyti ir plėtoti kompetencijas jauniesiems uostamiesčio muzikantams, 
jų mokytojams bei iš visos Lietuvos atvykstantiems muzikos pedagogams ir gabiausiems jų 
mokiniams (7 lentelė). 

 
1 lentelė. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PADALINĮ 

 
 

Katedros 
I ir II 

pakopos 
stud. skaičius 

Studijų 
programų 

sk. 

Dėst./ 
mokslo 

darb. sk. 
 Pareigos Etatai 

Andragogikos 104 3 6 2/3/1 1,6 /3,5/0,25  
Iš viso: 104 3 6 - 5,35 

Palyginus su 
2016 m.  ↓ 42 ↓ 1 - ↓ 1/↑ 1 /↓ 1 

↓ 0,65 
(↑ 0,1 prof., /↓ 0,5 lekt., /↑ 0,25 asist./↓ 0,5 

moksl. darb.) 
*Vyriaus. m. d ir prof./ vyresn. m. d. ir doc./ kiti 

 
2 lentelė. STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL STUDIJŲ ŠALTINIUS 

Studijų 
kryptis 

I pakopa II pakopa 
Kitos 

(papildomosios 
studijos, laipsnio 
nesuteikiančios) 

Iš 
viso 

Iš viso, 
palyginus 
su 2016 m. 

Akredituotos 
studijų 

programos 

VF VNF VF VNF 3 m. 6 m. 
VF VNF 

Andragogika 10 48 34 12   104 ↓ 42  2 
Pedagogika     8 41 49 ↑ 25   

Iš viso: 10 48 34 12 8 41 153 ↓ 17  2 
Palyginus su 

2016 m.  ↓ 46 ↑ 3 ↑ 1 nepakito ↑17 ↓ 17 ↓ 17  nepakito 

 

3 lentelė. PRIĖMIMAS IR STUDIJŲ NUTRAUKIMAS  

 Priėmimas  3 populiariausios studijų programos 
pagal priėmimo rezultatus 

Nutraukusiųjų 
studijas sk. VF VNF 

I pakopa    – 
II pakopa 13 5 Andragogika 2 
Profesinės. stud.  29 Pedagogika 5 

Iš viso:  13 34  7 
Iš viso, palyginus su 2016 m.  ↓ 10 ↓ 17  ↑ 2 
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4 lentelė ABSOLVENTAI IR ĮSIDARBINIMAS 

Absolventai Skaičius  
Tęsiantieji studijas 

KU 
Įsidarbinimas pagal studijų 

programos parengimą (skaičius) 

I pakopa 9 3 4 

II pakopa 12  7 
Profesinės. 
stud. 24  16 

 
5 lentelė. MOKSLINĖS VEIKLOS PADALINIUOSE RODIKLIAI 

 

M
on

og
ra

fij
os

 

C
A

W
oS

 
st

ra
ip

sn
ia

i 
K

ito
s 

pu
bl

ik
ac

ijo
s Pradėti projektai 

Sutartys 
su ūkio 

subjektais 

Inovaciniai 
projektai  

Nacionaliniai Tarptautiniai 

Skaičius 2017 m.  1 5 4 1   

Palyginus su 
2016 m.  ↓ 2 ↑ 1 ↓ 12 ↑ 3    

Taškų % 
2016 m.* 35,4 %  2,2 %     

Taškų % 
2015 m.* 6,3 %  4,2 %     

*Taškai % nuo visų KU taškų / pinigų, gautų už tarptautinius projektus, ūkiskaitines sutartis 

 

6 lentelė. PADALINIO TARPTAUTIŠKUMAS 

Veiklos tipas Skaičius vnt. 

Vykdomi tarptautiniai projektai (skaičius) 1 

Užsienio leidiniuose paskelbtos publikacijos 3 

 

 

  5 STRATEGINIAI TARPTAUTINIAI PARTNERIAI 
 

 

Lisabonos universitetas (Portugalija) 
Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija (Latvija) 

Sofijos St. Kliment Ohridski universitetas (Bulgarija) 
Palacky Olomouc universitetas (Čekija) 

Next Stage Health and Wellbeing Education CIC (Airija) 
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7 lentelė. PADALINIO VEIKLOS SKLAIDA 

Veiklos tipas Skaičius Geriausią grįžtamąjį ryšį sukūrusios vienos veiklos 
pavadinimas  

Mokslinės-praktinės 
konferencijos, 
seminarai 

1 Mokslinė-praktinė konferencija „Suaugusiųjų švietėjų ir 
besimokančiųjų veiklos optimizavimo aspektai“ (2017.05.12). 

Bendradarbiavimo su 
viešuoju sektoriumi 
veiklos 

1 Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi galia ir žavesys“ kartu 
su 4 organizacijomis: Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros 
centru, Klaipėdos valstybine kolegija, Klaipėdos suaugusiųjų 
gimnazija, Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuru (2017-11-20–
26) 

Kita 2 Spauda apie mus: straipsnis švietimo skiltyje „Andragogika – 
ateities profesija“ („Vakarų ekspresas“, 2017-06-26). 
Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: 
atvirosios meistriškumo paskaitos ir pamokos XVII seminaras 
(Lietuvos kultūros tarybos ir Klaipėdos m. savivaldybės 
finansuotas tęstinis projektas). 

 

8 lentelė. STUDENTŲ VEIKLA PADALINYJE 

Veikla Skaičius Geriausią grįžtamąjį ryšį sukūrusios veiklos pavadinimas  

Renginiai 1 Andragogikos magistrantų (absolventų ir II kurso) skaityti pranešimai 
mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų 
veiklos optimizavimo aspektai“ (2017-05-12). 

Kita 1 Magistrantų paskaitos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams. 

 
 

  SĖKMĖS ISTORIJA 
 

 

Surengta kasmetinė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos inicijuojama Suaugusiųjų mokymosi savaitė 
„Mokymosi galia ir žavesys“ (2017-11-20–26) atskleidė, kad TSI, susijungęs su keturiomis Klaipėdos m. 
viešosiomis įstaigomis (Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centru, Klaipėdos valstybine kolegija, 
Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija, Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuru), gali sustiprinti Klaipėdos m. 

visuomenės švietimą ir apimti didesnę jos narių, norinčių mokytis, dalį. Per vieną savaitę Klaipėdos m. 
suaugusiesiems pasiūlyti net 28 atvirieji renginiai visuomenei. TSI organizuoti 5 renginiai orientuoti į 
Klaipėdos m. visuomenei ir jos nariams aktualias švietimo, tobulėjimo temas ir spręstinas problemas. 

Renginys sulaukė didžiulio Klaipėdos visuomenės susidomėjimo (apie 100 dalyvių) ir aktyvaus visuomenės 
narių įsitraukimo į kitas TSI vykdomas veiklas. 

 
 

 


