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Šiuos metus galima įvardyti kaip laikotarpį, kada, atsižvelgiant į KTU strateginius prioritetus buvo sudarytas ir pradėtas įgyvendinti Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2012–2015
m. veiklos planas. Numatydami veiklos plano gaires, telkėmės į studijų kokybės gerinimą plėtojant studijų tarptautiškumą ir tarpdalykiškumą, taip pat mokslinių tyrimų ekonomikos, vadybos ir administravimo kryptyse plėtra.
Būdami sudėtine KTU dalimi, turime pasinaudoti atsiveriančiomis galimybėmis. Viena vertus, stiprinti ekonominę-vadybinę dedamąją Kauno technologijos universitete, kita vertus
– panaudoti technologinių mokslų kompetencijas, integruoti
jas į ekonomikos, verslo ir vadybos studijų programas. Šia
kryptimi 2012 m. ir žengėme. Stiprinome verslumo ugdymą
technologiniuose fakultetuose – plėtėme dėstomų ekonomikos ir vadybos dalykų alternatyvas ir pertvarkėme jų turinį.
Bendradarbiaudami su Fundamentaliųjų mokslų ir Dizaino
ir technologijų fakultetais parengėme naujas gretutines bakalauro studijų programas „Finansai“ ir „Marketingas“, kurias
galės rinktis minėtų fakultetų studentai. Studijų programa
„Vadyba“ išplėsta technologinėmis kompetencijomis gamybos, energetikos ir mados vadybos kryptyse.
Džiugu, jog 2012 m. stiprėjo fakultete vykdomų studijų tarptautiškumas, siejamas tiek su studentų dalinėmis studijomis
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užsienio partnerių universitetuose, atvykstančiųjų dalinėms
ar pilnosioms studijoms studentų integracija į bendrus su
vietiniais studentais studijų modulius, tiek su studentų dalyvavimu tarptautiniuose projektuose, konferencijose, seminaruose, olimpiadose ir dėstytojų tarptautiniais mainais.
KTU mokslo strategijoje numatyta tyrimų kryptis „Tvarus augimas ir darni socialinė raida“ 2012 m. buvo apibrėžta kaip
prioritetinė Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkų
tyrimų kryptis. Pažymėtina, jog šioje prioritetinėje kryptyje
fakulteto mokslininkai ne tik tęsė augimo, inovacijų ir konkurencingumo tyrimus, pradėjo vykdyti ilgalaikę institucinę
2012–2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų programą
„Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“,
bet ir inicijavo naują tyrimų lauką, kurį būtų galima apibrėžti
kaip vertės valdymą kompleksinėse adaptyviose sistemose.
Nuoširdžiai dėkoju visai fakulteto bendruomenei – studentams, dėstytojams ir administracijai, taip pat socialiniams
partneriams už indėlį plėtojant studijas ir mokslinius tyrimus,
telkiant pedagogines ir mokslines kompetencijas iškeltiems
tikslams įgyvendinti.
Fakulteto dekanė Gražina Startienė
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Faktai ir skaičiai
Akademiniai darbuotojai

Studentai

125,01

Užimtų etatų skaičius

24,75

Profesoriai

39,75

Docentai

34

38,75

Lektoriai

Iš jų doktorantų
(gruodžio 31d.)

5

Asistentai

-

Vyriausieji mokslo
darbuotojai

-

Vyresnieji mokslo
darbuotojai

-

Mokslo darbuotojai

1

Jaunesnieji mokslo
darbuotojai

-

Moksliniai
stažuotojai

15,76

Kiti tyrėjai

2443
Viso studentų
spalio 1 d. ( I ir
II pakopos bei
laipsnio nesuteikiančių studijų)

128
Iš jų užsienio
studentų

Studijų kryptys
I PAKOPOS
II PAKOPOS

6

6

Publikacijos

Mokslo projektai

4

9
159,99

Publikacijos, indėlis

10,58

Iš jų straipsniai
Thomson Reuters
Web of Knowledge
sąrašo leidiniuose
su citavimo indeksu,
indėlis
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Mokslo
projektai

Nacionaliniai
mokslo projektai

0,0
tūkst. Lt

Tarptautiniai
mokslo projektai

MTEP projektų su ūkio
subjektais pajamos
(MTEP projektai, kur tiesioginis
naudos gavėjas yra ūkio
subjektas)

Finansavimo šaltiniai

1636,6
16870,4
tūkst. Lt

7546,5
7687,3
tūkst. Lt
Valstybės biudžeto
asignavimai

tūkst. Lt
Įplaukos už
teikiamas paslaugas

tūkst. Lt
Projektinės lėšos
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2012 m. studijų
strateginiai prioritetai
Ekonomikos ir vadybos fakulteto istorinis atpažįstamumas ir pripažinimas ekonomikos, verslo ir vadybos specialistų rengimo kontekste įpareigoja išlaikyti įgytą vertę.
Esama fakulteto specializuotų ir bazinių studijų programų dermė remiasi tarpdalykiniu požiūriu, jungiančiu apskaitos, finansų, ekonomikos, rinkodaros, vadybos ir žmonių išteklių vadybos kryptis su plačiu organizacinės ir verslo aplinkos perspektyvos
išmanymu, kas yra tinkamas pagrindas vystyti tiek I formos (gilinamųjų studijų), tiek
T formos (plečiančiųjų) studijų modelius, pagrįstus probleminio ir individualizuoto
mokymo metodais.
Glaudus bendradarbiavimas su verslo profesinėmis organizacijomis suponuoja siekį
aktyvinti studentų įtraukimą į taikomuosius projektus – ieškoti galimybių ir tarptautiniame kontekste. Verslo atstovų įtraukimas į studijų procesą yra bazinė prielaida
nuolatinei darbo rinkos poreikių stebėsenai, grįžtamojo ryšio užtikrinimui, studijų
kokybės gerinimui ir interaktyviai strateginių neapibrėžtumų kontrolei. Prioritetais
fakulteto įgytajai vertei išlaikyti laikytina ilgalaike patirtimi paremtų ekonominės-vadybinės ir technologinės kompetencijų integracija kartu su technologijos mokslų fakultetais gretutinių studijų programų, specializacijų ar studijų modulių forma, taip
pat vykdomų studijų programų tarptautiškumo ir atvirumo verslui didinimas, realių verslo problemų sprendimo ir studentų mokslinės veiklos aktyvinimo ir verslumo
kompetencijų stiprinimas, alumnų veiklos aktyvinimas.

Pirmosios ir antrosios pakopų
studijų programos
Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Ekonomikos ir vadybos fakultete vykdomos 6 pirmosios
pakopos studijų programos (apskaita, ekonomika, finansai, marketingas, vadyba,
žmonių išteklių vadyba) ir 8 antrosios pakopos studijų programos (apskaita ir au-
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ditas, finansai, marketingo valdymas, žmonių išteklių vadyba, ekonomika, vadyba,
organizacijų vadyba, verslo ekonomika). 2012 m. plėtojant studijų tarpkryptiškumą
ir bendradarbiaujant su Dizaino ir technologijų, Elektros ir valdymo inžinerijos ir Mechanikos ir mechatronikos fakultetais, pirmosios pakopos vadybos studijų programoje įsteigtos 4 naujos specializacijos: procesų vadyba, gamybos vadyba, energetikos
vadyba, mados vadyba.
Turima fakulteto darbuotojų kompetencija įgalina plėtoti tarpdalykines ir tarpsritines
studijas. Katedrų specialistai dalyvauja fakulteto specializuotose (apskaitos, finansų, marketingo, žmonių išteklių vadybos) ir bazinėse (vadybos, ekonomikos) studijų
programose, siūlydami platų studijų dalykų spektrą, pagrįstą probleminio ir individualizuoto mokymo metodais. Plėtojant tarpsritines ir tarpdalykines studija, parengtos
ir įgyvendinamos septynios gretutinių studijų programos: apskaita, finansai, marketingas, projektų vadyba, tarptautinė ekonomika ir prekyba, žmonių išteklių vadyba ir
viešojo sektoriaus ekonomika. Jas renkasi Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai, taip pat Dizaino ir technologijų fakulteto (žiniasklaidos inžinerijos, aprangos mados inžinerijos studijų programos), Tarptautinių studijų centro (eksporto inžinerijos
studijų programa) ir Fundamentaliųjų mokslų fakulteto (taikomosios matematikos
studijų programa) studentai.

Stojančiųjų priėmimas
2012 m. stojimo rezultatai rodo fakulteto studijų programų populiarumą ir pripažinimą. Lyginant 2011 m. ir 2012 m. priėmimo į pirmosios pakopos studijas rezultatus,
pastebėta, jog studentų skaičius šiek tiek sumažėjo (15,4 proc.), tačiau pagal bendrą
priimtųjų į pirmosios pakopos studijas skaičių fakultetas yra lyderis KTU. Pirmu pageidavimu studijuoti Ekonomikos ir vadybos fakultete buvo pateikti 3953 prašymai.
Į fakulteto I kurso valstybės finansuojamas vietas 2012 m. įstojo 43 proc. visų KTU
socialinių mokslų srityje studijuojančių studentų.
Pagal įstojusiųjų į fakulteto pirmosios pakopos studijų programas skaičių populiariausia yra finansų studijų programa (įstojusiųjų į valstybės finansuojamas vietas di-
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džiausias konkursinis balas 22,92, mažiausias 17,82), antra – ekonomika (įstojusiųjų į valstybės finansuojamas vietas didžiausias konkursinis balas 20,04,
mažiausias 17,64), trečia – marketingas (didžiausias konkursinis balas 20,44,
mažiausias 17,46). Nemažas valstybinių vietų skaičius (2012 m. – 107 valstybinės vietos) ir aukšti konkursiniai balai rodo apie fakulteto studijų programų
atitiktį vienam iš Universiteto strateginių prioritetų – ugdyti talentingus ir
motyvuotus studijuojančiuosius.
Daugiausia 2012 m. įstojo studentų iš šių apskričių: Kauno (189 stud.), Marijampolės (21 stud.), Tauragės (15 stud.) ir Šiaulių (13 stud.).
Palyginus 2011 m. ir 2012 m. priėmimo rezultatus, matyti, jog 2012 m. į antrosios pakopos studijas priimta 1,8 proc. daugiau studentų nei 2011 m. Pagal
įstojusiųjų į fakulteto antrosios pakopos studijų programas skaičių populiariausia studijų programa, kaip ir pirmosios pakopos studijų, yra finansai (įstojusių į valstybės finansuojamas vietas didžiausias konkursinis balas 9,71, mažiausias 7,88), antra – apskaita ir auditas (įstojusių į valstybės finansuojamas
vietas didžiausias konkursinis balas 9,54, mažiausias 7,65), trečia – marketingo valdymas (įstojusių į valstybės finansuojamas vietas didžiausias konkursinis balas 8,75, mažiausias 7,31).
Siekiant populiarinti turimas studijų programas, vykdyta aktyvi fakulteto studijų rinkodaros veikla. Nuo 2012 m. sausio buvo pradėtos vizituoti bendrojo
lavinimo mokyklos. Per analizuojamą laikotarpį apie 900 moksleivių išklausė
fakulteto dėstytojų vedamas temines paskaitas. Vasarį fakultete pirmą kartą
surengta Moksleivių mokomųjų bendrovių mugė, paskelbti konkurso „Kaip
ekonomistas švenčia Kalėdas?“ nugalėtojai. Be to, buvo surengta keletas renginių aukštesniųjų klasių moksleiviams: kovo 9 d. fakultete vyko jubiliejinis
– penkioliktasis respublikinis inž. V. A. Graičiūno jaunųjų vadybininkų ekonomistų konkursas; vyko baigiamasis Lino Kleizos labdaros ir paramos fondo
projekto „Jaunimo ugdymo centras“ renginys. Dalyvauta kasmetėse aukštųjų
mokyklų mugėse Kaune ir Vilniuje, taip pat pasaulinėse studijų parodose Kinijoje, Baltarusijoje ir Kazachstane.
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Studijų tarptautiškumas
Fakulteto studijų tarptautiškumas siejamas su studentų dalinėmis studijomis užsienio
partnerių universitetuose, atvykstančiųjų dalinėms ar pilnosioms studijoms studentų
integracija į bendrus su vietiniais studentais studijų modulius, tam tikruose moduliuose bendru su kitų šalių studentais grupinio darbo organizavimu, studentų dalyvavimu
tarptautiniuose projektuose, konferencijose, seminaruose ir olimpiadose , taip pat
dėstytojų tarptautiniais mainais.
Fakulteto studijų tarptautiškumui ypatingą reikšmę teikia tarptautinės mainų programos, ypač LLL/„Erasmus“, kuriose aktyviai dalyvauja ne tik fakulteto studentai, bet ir
dėstytojai. Dalinėms studijoms į užsienio universitetus ar tarptautinei praktikai į įmones pagal skirtingas programas 2012 m. išvyko 69 studentai (21 proc. augimas), iš jų
10 atliko praktiką užsienio įmonėse pagal LLL/„Erasmus“, ar kitas mainų programas. Į
fakultetą atvyko 80 studentų (26 iš jų „Erasmus“, intensyviosios programos dalyviai;
42 proc. augimas).
Fakulteto studentai nuolat dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose studentų projektuose,
konferencijose, seminaruose ar olimpiadose. Galima išskirti 4 fakulteto studentų dalyvavimą tarptautinėje olimpiadoje „Verslas ir vadyba 2012“ Sankt Peterburge (Rusija). Fakulteto organizuotame „Erasmus“, S intensyviųjų programų projekte „Receive“
dalyvavo 47 studentai ir dėstytojai iš 12 šalių (iš jų 33 užsieniečiai), į analogišką projektą Suomijoje vyko 5 fakulteto atstovai.
Augantys tarptautiniai studentų mainai skatina plėsti sutarčių su užsienio universitetais skaičių. Per 2012 m. pasirašytos 4 naujos sutartys su Danijos, Graikijos, Lenkijos
ir Slovakijos universitetais.
Fakultete anglų kalba dėstomose programose studijavo 40 studentų (28 bakalauro ir
12 magistro studijų; 90 proc. augimas). Didėjantis užsienio studentų skaičius skatina
plėsti programų anglų kalba skaičių, todėl prie bakalauro ir magistro vadybos studijų
programų nuo 2012–2013 m. buvo įvesta ir magistro verslo ekonomikos studijų programa, į kurios pirmą kursą priimti 4 studentai.
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2012 m. pagal LMT, ŠMM paramą, LLL/„Erasmus“ ar kitas mainų programas fakultete
skaitė paskaitas ar stažavosi 33 užsienio dėstytojai.
Augantis užsienio studentų ir dėstytojų skaičius ir didėjanti tarptautiškumo svarba
skatina mūsų dėstytojus išvykti dėstyti ar stažuotis į partnerių universitetus užsienyje. 2012 m. pagal LLL/„Erasmus“, programą 12 dėstytojų dėstė (15 dėstymo vizitų) ir
18 stažavosi (23 vizitai) partnerių universitetuose ar įmonėse užsienyje.

Studentai ir absolventai
Visose abiejų pakopų fakulteto studijų programose 2012 m. studijavo 2443 studentai (įvairių studijų formų). Bakalauro ir magistrantūros studijų studentų santykis yra
maždaug 2:1. Valstybės finansuojamose vietose studijuoja 29,45 proc. visų bakalaurų
ir 20,62 proc. visų magistrantų.
2012 m. studijas baigė 22,2 proc. mažiau absolventų nei 2011 m.: 466 bakalaurai ir 160
magistrų. Bendras bakalauro studijas baigusiųjų ir priimtųjų santykis yra 0,65, magistro studijas baigusiųjų ir priimtųjų santykis yra 1,54.
Didžiausias nubyrėjimas būdingas pirmosios pakopos valstybės nefinansuojamose
vietose studijuojantiems studentams (ypač ištęstinių studijų). Sudėtingas studijų derinimas su darbu ar nepakankami finansiniai ištekliai lemia studijų tęsimą / užbaigimą
vėlesniu laikotarpiu. 2012 m. įvykus pirmosios pakopos antro kurso studentų rotacijai,
valstybės finansuojamų vietų skaičius išliko nepakitęs.
Fakulteto studijų programų pripažinimą ir atitiktį rinkos poreikiams liudija aukštas
absolventų įsidarbinimo lygis. Kauno teritorinės darbo biržos duomenimis, 2012 m.
pabaigoje buvo užsiregistravę tik 22 ekonomikos studijų programos absolventai ir 18
vadybos studijų programos absolventų. Tai sudaro vidutiniškai 6,4 proc. nuo kiekvienais metais studijas baigusiųjų skaičiaus. Didelį įsidarbinamumą patvirtina ir darbdavių apklausa, atlikta rengiantis išoriniam pirmosios ir antrosios pakopos vadybos ir
ekonomikos studijų programų vertinimui.
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Parama studentams
Kiekvienais metais pirmosios pakopos studijų pirmakursiams rugsėjo ir spalio mėnesiais organizuojamos informacinės paskaitos, kurias veda fakulteto prodekanai,
studijų programų koordinatoriai, Universiteto bibliotekos, Karjeros centro ir Užsienio
kalbų centro atstovai. Šių paskaitų tikslas – supažindinti su pasirinktos studijų programos galimybėmis ir perspektyvomis darbo rinkoje, suteikti pirmakursiams informaciją apie Universitete organizuojamų studijų tvarką, studijas užsienio universitetuose,
akademinę ir finansinę paramą ir kitais studentams aktualiais klausimais. Analogiškos
informacinės paskaitos organizuojamos ir antros pakopos studentams. Akademinė
parama nukreipta atsižvelgiant į studentų gebėjimus siekti studijų rezultatų. Susiduriantiems su mokymosi sunkumais organizuojamos papildomos paskaitos. Kiekvienais metais tokias paskaitas veda matematikos dėstytojai. Be to, studentai turi galimybę konsultuotis su kiekvieno studijų modulio dėstytoju individualiai.
Fakulteto skatinamųjų stipendijų fondas sudarė 609 745 Lt, iš jų 103 915 Lt vienkartinių stipendijų – už studentų pasiekimus įvairiuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto, studentų atstovybės ar kitose veiklose. 20 studentų gavo Rektoriaus skatinamąją , 4 studentai – įvairias mecenatų stipendijas. T. Vaicekauskas buvo
apdovanotas Lietuvos banko įsteigta Vlado Jurgučio metine stipendija. Fakulteto
vienkartinių socialinių stipendijų fondas 2012 m. sudarė 4420 Lt.
Kiekvienais metais fakulteto studentai gali pildyti paraiškas gauti valstybės remiamą paskolą. Valstybės remia šias paskolų rūšis: studijų kainai, gyvenimo išlaidoms,
dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Valstybės remiamas
paskolas 2012 m. gavo 94 fakulteto studentai: pasirašytos 64 paskolos studijų kainai,
29 paskolos gyvenimo išlaidoms ir 1 paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines
sutartis.
Talentingi studentai skatinami dalyvauti įvairiose veiklose, pavyzdžiui: kasmetinėje
VU Rinkodaros katedros organizuojamoje studentų marketingo darbų parodoje „Idėja“ (2012 m. dalyvavo dvi KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentų komandos);
Verslo plano konkurse (dalyvavo Dizaino ir technologijų, Ekonomikos ir vadybos ir
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Socialinių mokslų fakulteto studentų komandos); Tarptautinės organizacijos „European Students of Industrial Engineering and Management“ verslo situacijų konkurse
(fakulteto komanda laimėjo pirmąją vietą ir pateko į regioninį turą Vokietijoje); LMT
konkurse, kuriame po 2080 Lt stipendijos skiriamos studentų mokslinių tyrimų vykdymui paremti (Aistė Ragauskaitė („Vartotojų įtraukimas į vertės kūrimą IRT plėtros
kontekste“; vadovė prof. R. Virvilaitė); Tadas Vaicekauskas („Studentų judumo įtaka
jų kompetencijų formavimui“; vadovas doc. K. Duoba); kasmetinėje studentų mokslinėje konferencijoje „Ekonomika ir vadyba 2012“. UAB „Nemuno vaistinė“ skyrė 3
stipendijas gabiems ir aukštų akademinių rezultatų pasiekusiems antrosios pakopos
studentams.
Baigiamojo kurso studentams, neturėjusiems praktikos vietų, buvo sudarytos galimybės atlikti praktiką Universitete, naudojantis imitacinėmis įmonėmis ir „Microsoft
Dynamic“ verslo valdymo sistema, sukurtomis kaip studijų projekto „Studentų profesinių praktinių įgūdžių ir verslumo ugdymas apdirbamosios pramonės imitacinėse
įmonėse“ rezultatas.
Auditorinių užsiėmimų metu ir savarankiškai dirbdami fakulteto bibliotekoje studentai turi galimybę naudotis belaidžiu internetiniu ryšiu, įvairiomis tarptautinėmis duomenų bazėmis ir taip susipažinti su naujausia moksline literatūra.

Neformalusis švietimas
2012 m. parengta TMN (Tęstinio mokymosi, nesusijusio su aukštojo mokslo siekimu)
kursų programa ir vykdyti vyresniųjų ordinatorių ir vyresniųjų slaugytojų 96 akademinių valndų mokymai (VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos). Išduotas 181 (96 akad. val.
trukmės) mokymų įvykdymą patvirtinantis KTU pažymėjimas.
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Dėstytojų potencialas
Fakulteto dėstytojų potencialas yra suformuotas iš mokslo ir verslo / profesinių organizacijų atstovų. 2012 m. septyniose fakulteto katedrose buvo užimta 108,25 etato:
24,75 profesorių, 39,75 docentų, 38,75 lektorių ir 5 asistentų.
Lyginant su 2011 m., užimtų etatų skaičius išaugo 3,8 proc. Dėstytojų kvalifikacinė
struktūra keitėsi teigiama linkme, didėjant profesorių užimtų etatų lyginamajai daliai
– nuo 19,7 proc. iki 22,9 proc. Atitinkamai docentų užimtų etatų dalis sumažėjo ir sudarė 36,7 proc. (palyginimui 2011 m. – 41 proc.). Vertinant bendrai, fakulteto personalo
struktūroje aukščiausios kvalifikacijos dėstytojų – profesorių ir docentų – užimtų etatų dalis išliko beveik nepasikeitusi ir sudarė 59,6 proc. (2011 m. – 60,7 proc..). Dviejose
katedrose – Ekonomikos ir tarptautinės prekybos ir Įmonių ekonomikos – aukščiausios kvalifikacijos dėstytojų dalis viršijo fakulteto vidurkį. Mokslo darbuotojai ir kiti
tyrėjai, vykdydami mokslo projektus, užėmė 16,76 etato.
Fakultete dirbančių dėstytojų amžiaus vidurkis 2012 m. sudarė 41 m. „Jauniausios“
fakulteto katedros – tai Apskaitos katedra, kurios dėstytojų amžiaus vidurkis 37 m.,
Įmonių ekonomikos katedra – 38 m. ir Finansų katedra – 39 m. 2012 m. fakultete
buvo įdarbinta 14 dėstytojų, jaunesnių nei 40 m. amžiaus. Daugiausia jų – net penkis,
įdarbino Vadybos katedra, kurios dėstytojų vidutinis amžius sumažėjo iki 42 m. (2011
m. – 49 m.). Pagal amžiaus grupes personalo struktūra išliko panaši kaip ir 2011 m.:
didžiąją dalį, t. y. 59 proc., sudaro fakulteto dėstytojai iki 40 m., 31 proc. – dėstytojai,
kurių amžius nuo 41 m. iki 60 m., ir 9 proc. – dėstytojai, kuriems per 60 m.
2012 m. buvo sėkmingai baigtas dvejus metus trukęs ES fondų lėšomis finansuojamas projektas „I studijų pakopos programų kokybės ir tarptautiškumo didinimas KTU
Ekonomikos ir vadybos fakultete bei Alytaus kolegijos Vadybos fakultete“. Vykdant šį
projektą buvo ne tik atnaujintos ekonomikos ir vadybos bakalauro studijų programos,
bet ir buvo ugdoma pedagoginė personalo kvalifikacija – 64 dėstytojai pagerino savo
kompetencijas studijų metodų ir žinių vertinimo srityse, parengė 105 mokymo priemones lietuvių ir anglų kalba.
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Užsienio institucijose stažavosi 20 dėstytojų, Lietuvos institucijose – 6 dėstytojai,
įvairiuose kursuose ir mokymuose dalyvavo 87 fakulteto dėstytojai, 12 dėstytojų skaitė paskaitas partnerių universitetuose.
Pagal šiuo metu KTU vykdomų studentų apklausų sistemą fakulteto dėstytojų vertinimų vidurkis svyruoja 4 balų skalėje nuo 3 iki 4.
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2012 m. mokslo ir inovacijų
strateginiai prioritetai, plėtros kryptys
2012 m. patvirtinta ilgalaikė KTU mokslo strategija ir numatytos tyrimų kryptys sąlygojo Ekonomikos ir vadybos fakulteto fundamentinių tyrimų krypčių „Pažangūs
šalies ekonomikos modeliai“ ir „Vertės valdymas kompleksinėse adaptyviose sistemose“ peržiūrą.
„Tvarus augimas ir darni socialinė raida“ 2012 m. buvo apibrėžta kaip prioritetinė
Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslinių tyrimų kryptis. Ši kryptis apima augimo,
inovacijų ir konkurencingumo, darnios, inovatyvios ir saugios visuomenės, taip pat
tapatybės ir valdymo Europoje ir pasaulyje tyrimus.
Prioritetinės Ekonomikos ir vadybos fakulteto plėtros kryptys atitinka Europos Komisijos numatytas plėtros gaires, įvardytas Europos strategijoje „Europa 2020“, mokslo
programoje „Horizon 2020“ ir veiksmų plane „Entreprenerystė 2020“.
Remiantis minėtais dokumentais galima teigti, jog itin daug dėmesio bus skiriama
saugios, sveikos ir įtraukiančios visuomenės, entreprenerystės ir inovacijų vystymui,
taip pat pažangiam augimui ir gerovės didinimui.

Mokslinių tyrimų tematika
Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedroje plėtojamos šios tyrimų temos:
1 Tradicinėmis technologijomis grindžiamos pramonės Lietuvoje aprėpties nustatymas ir naujų augančių pasaulio ekonomikos centrų plėtros poveikio analizė šiam Lietuvos pramonės sektoriui; vadovė doc. dr. Jūratė Pridotkienė;
2 Tradicinėmis technologijomis grindžiamų gamybos šakų Lietuvoje konkurencingumo prielaidų išlaikymo ir perėjimo prie aukštųjų technologijų galimybių vertinimas;
vadovė doc. dr. Asta Sabonienė;
3 Lietuvos valstybės skolos tvarumo prielaidos ir valstybės finansų;

19

4 Kreditų rinkos šokų pasekmių ekonomikai modeliavimas ir pasekmių korekcijos
priemonės; vadovas prof. dr. Vytautas Snieška;
5 Bendrovių, registruotų teritorijose, kur mokesčiai mažesni nei Lietuvoje, paplitimas
ir įtaka Lietuvos ekonomikai, mokesčių surinkimui; vadovas prof. dr. Vaidas Gaidelys).
Finansų katedroje telkiamasi į šias temas: investicijų į aukštas technologijas įmonėse
veiksniai, paramos programų ir priemonių efektyvumas (MTI (mokslo–technologijų–
inovacijų, angl. science–technology–innovation) indikatorių Lietuvoje nustatymas, jų ir
šalies potencialo palyginimas globaliame kontekste) formuojant prioritetines technologijų strategijas Lietuvoje. Investicijų į aukštas technologijas įmonėse veiksniai, paramos
programų ir priemonių efektyvumas, investicijų į technologijas ir šalies makroekonominių rodiklių sąryšio ekonometrinė ir kokybinė analizė (vadovas prof. dr. R. Krušinskas).
Įmonių ekonomikos katedroje plėtojami tyrimai „Natūralių monopolijų ir galimų oligopolijų kartelinių susitarimų daromos įtakos šalies ekonomikai modeliavimo ir jos
neutralizavimo priemonės“ (vadovė doc. dr. Jurgita Bruneckienė).
Kokybės vadybos katedra plėtoja temą „Užsienio šalių ir Lietuvos patirties formuojant žmogiškąjį kapitalą ir efektyvinant darbo rinką lyginamoji analizė verslo aplinkos
gerinimo šalyje kontekste ir darbo išteklių struktūriniai pokyčiai, darbo pasiūlos ir paklausos lankstumas ūkio sektoriuose ir šešėlinės ekonomikos įtaka darbo ištekliams“
(vadovė prof. dr. Rūta Čiutienė).
IRT ekonominio poveikio verslui ir viešajam sektoriui (vadovas prof. dr. Rimantas Gatautis) temą kuruoja Marketingo katedra.
Apskaitos katedros tyrimų laukas „Apskaitos iššūkiai ekonomikos pokyčių kontekste“ integruoja visų katedros darbuotojų mokslinių tyrimų interesus, užkloja skirtingus
apskaitos tyrimo laukus ir atitinka strategines Universiteto tyrimų kryptis.
Vadybos katedra plėtojo temą „Žmogiškojo kapitalo formavimas ir vertinimas ekonominių procesų kontekste“, buvo vykdomi žmonių išteklių strategijos formavimo ir
praktikų modeliavimo, užtikrinant vertės kūrimą ir valdymą, tyrimai, nagrinėta lyderystės kompetencijos raiška ir ugdymas darnios organizacijų raidos kontekste.
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Projektai
MTEP projektai
Nuo 2012 m. rugsėjo pradėta įgyvendinti ilgalaikė institucinė 2012–2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų programa „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo
iššūkiai“; vadovas - katedros vedėjas prof. dr. Rytis Krušinskas. Programos biudžetas
– 2,65 mln. Lt. 2012 m. buvo tęsiami 5 tarptautiniai mokslo projektai:

1

„Regionų verslo plėtros skatinimo metodologinių pagrindų kūrimas LT – LV“;
vadovė prof. habil. dr. Ž. Simanavičienė.

2

„COGITA Nr. 1009R4 Verslo socialinė
ir aplinkosaugos atsakomybė viešosios politikos požiūriu“; vadovė / koordinatorė prof. habil. dr. Ž. Simanavičienė.

3

„Skaitmeninės ekosistemos – mokymo sprendimų tinklas“ (DE-LAN
– „Digital Ecosystems-Learning Application Network“); koordinatorius Lietu-

voje prof. R. Gatautis.

4

Marketingo katedros profesorės
J. Banytė ir R. Virvilaitė įsitraukė
į ITEA2 11005 EMPATHIC klasterio projekto „Empatiniai produktai“ („Empathic
Products“) įgyvendinimo veiklas; koordinatorė Lietuvoje G. Juodeikienė (KTU
Maisto produktų technologijos katedra).

5

„Regionų konkurencingumas ir fiskalinė politika“; vadovė / koordinatorė prof. habil. dr. Ž. Simanavičienė.

Ūkio subjektų projektai
Pagal priemonę „Inočekiai LT“ pasirašytos 3 MTEP paslaugų sutartys:

1

„Inovatyvūs laiko ir kaštų apskaitos
integravimo tyrimai įmonių konkurencingumo didinimo kontekste“. KTU ir
UAB „Hidrum“, sutarties vadovė doc. dr.
A. Šapkauskienė.

2

„Subalansuotų rodiklių komplementarumo analizė“. UAB „Espero-

nus“, sutarties vadovas doc. S. Vaitkevičius.

3

„Pokyčių ir / arba inovacijų valdymo sistemų diegimo galimybių
studija“. UAB „Daknys ir ko.“, sutarties
vadovas doc. S. Vaitkevičius.
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Vykdytų tarptautinių mokslo projektų pajamos 2012 m.

610,3 tūkst. Lt

Vykdytų projektų su ūkio subjektais pajamos 2012 m.

39,264 tūkst. Lt

Renginiai
Moksliniai seminarai ir konferencijos
Fakulteto mokslininkai dalyvavo 14-oje tarptautiniu mastu pripažintose mokslinėse
konferencijose, taip pat kitose mažiau reikšmingose tarptautinėse konferencijose
įvairiose pasaulio valstybėse.
Fakultetas yra tarptautinės mokslinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba“ (ICEM)
iniciatorius ir pagrindinis organizatorius. Konferencijos partneriai – Lietuvos operacijų tyrimo asociacija (LITORS), Kaliningrado technikos universiteto Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universiteto Inžinerinės ekonomikos fakultetas, Brno technologijos universiteto Verslo ir vadybos fakultetas, Talino technologijos universiteto
Talino ekonomikos ir verslo administravimo mokykla.
2012 m. Talino technikos universitete įvyko 17-oji tarptautinė konferencija „Ekonomika ir vadyba ICEM-2012“. Bendradarbiaujant su VšĮ „Technopolis“, surengta diskusija
„E. iššūkiai verslui ir visuomenei“. Surengtas tarptautinio mokslinių tyrimų projekto
„Skaitmeninės ekosistemos – mokymo sprendimų tinklas“ („DE-LAN - Digital Ecosystems-Learning Application Network“) partnerių susitikimas.

Mokslinės veiklos rezultatų sklaida visuomenėje
2012 m. įvairiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbtos 6 publikacijos, kuriose fakulteto dėstytojai supažindino visuomenę su įgyvendinama ilgalaike
institucine 2012–2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų programa „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“, pristatė sukurtą ekonominio modeliavimo programą, supažindino su skaitmeninėmis ekosistemomis ir jų teikiamomis
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galimybėmis, entreprenerystės mokymo patirtimis ir naujausių mokymų metodų taikymu apskaitos mokymuose.
Žiniasklaidoje pristatytas kartu su projekto „Labour Market in Touch:new non-routine
skills via mobile game-based learning“ partneriais sukurtas mobiliųjų telefonų žaidimas INTOUCH, skirtas bendrosioms kompetencijoms ugdyti.
Fakulteto dėstytojai 2012 m. aktyviai vedė paskaitas, skaitė pranešimus visuomenei.
Mokslininkai patirtimi dalijosi su verslo institucijų atstovais Šakių informacinio verslo centro organizuotame renginyje „Naujos galimybės pradedančiam verslą“, skaitė
paskaitas Lietuvos moksleivių sąjungos LMS Pavasario jaunimo forumo XVII asamblėjoje, dalyvavo Utenos televizijos organizuotame „Idėjų burbuliatoriuje“. Pranešimus mokslininkai skaitė ir forume „Atsakinga Lietuva“, seminare „Bibliotheca Baltica
Think. Thank“, konferencijoje „SMARTmeLT“.

Publikacijos, išleistos knygos
2011 m. fakulteto mokslininkai tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo žurnaluose publikuotų straipsnių autorinis indėlis 176,83. Beveik 6 proc. sudaro publikacijos
„ISI WEB of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą. 60,37 proc. straipsnių
leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse, ir 33,65 proc. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Palyginti su praėjusiais metais, bendras
publikacijų skaičius pagal autorinį indėlį išaugo 5,2 proc. Aukščiausio lygio mokslinės
publikacijos sudarė 73,5 proc. visų publikacijų.
2012 m. susitarta dėl santykių marketingo srities atvejo analizės (knygos skyriaus) parengimo Salfordo universiteto Verslo mokyklos marketingo tyrėjų rengiamoje knygoje.
Fakulteto dėstytojai parengė 2 vadovėlius ir 8 mokomąsias knygas.

Tyrėjų potencialas
Ekonomikos ir vadybos fakultete tvaraus ir darnaus vystymosi tyrimų krypties tematikose, įskaitant ir tarpsritinius bei tarpkryptinius tyrimus, 2012 m. dirbo 87 mokslininkai (86 mokslų daktarai ir 1 habilituotas mokslų daktaras), susibūrę į 7 tyrimų grupes.
Minėtose tyrimų grupėse aktyvai dalyvauja 34 doktorantai.
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Apdovanojimai
Fakulteto studentų laimėjimai
o

Dr. Vilda Gižienė laimėjo LMA akademiko Kazimiero Meškausko premiją už disertaciją „Investicijų į aukštąjį mokslą vertinimas žmogiškojo kapitalo kontekste“
(mokslinė vadovė prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė).

o

Apskaitos katedros lektoriaus M. Strumicko disertacija „Valdymo apskaitos sistemos subalansavimo modelis“ (vadovė prof. L.Valančienė) laimėjo Lietuvos mokslų
akademijos jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų premiją.

o

Doktorantės A. Gadeikienė ir E. Vitkauskaitė laimėjo Lietuvos mokslo tarybos
skatinamąsias stipendijas už akademinius pasiekimus.

o

Lietuvos mokslo tarybos stipendija moksliniams tyrimams vykdyti skirta magistrantei Aistei Ragauskaitei ir Tadui Vaicekauskui.

o

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos surengtame konkurse Finansų katedros
absolventai ir jų vadovai laimėjo I ir III vietas (studentės Gintarės Aleksandravičienės darbas „Pensijų sistemos finansavimo alternatyvos ir ekonomikos augimas“;
vadovė lektorė Vilma Deltuvaitė; studentų Manto Juodelio ir Dovydo Strumylos
darbas „Lietuvos pensijų sistemos vizija. III pakopų pensijų sistema su integruotais profesiniais pensijų fondais“; vadovė lektorė Violeta Naraškevičiūtė).

o

Doktorantė Lina Žalgirytė yra viena iš KTU aktyviausių doktorantų konkurso nugalėtojų (mokslinio darbo vadovas prof. dr. Andrius Guzavičius).

Fakulteto dėstytojų laimėjimai
o

Apskaitos katedros dėstytojas M. Strumickas buvo apdovanotas LMA jaunųjų
mokslininkų premija už mokslinį darbą „Valdymo apskaitos sistemos subalansavimo modelis“ (mokslinė vadovė prof. L. Valančienė).

o

Vadybos katedros kolektyvas apdovanotas leidyklos „Technologija“ padėka kaip
daugiausiai vadovėlių 2012 m. išleidusi KTU katedra.

o

Fakulteto dėstytojų kompetencijų portfelis buvo plėtojamas rengiant studijų literatūrą, dalyvaujant projektuose, stažuotėse užsienio ir šalies aukštojo mokslo
institucijose, kursuose ir seminaruose.
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Narystė tarptautinėse organizacijose
Fakulteto mokslininkai yra 21 tarptautinio ir nacionalinio mokslo žurnalo redkolegijų
nariai ir recenzentai, 8 tarptautinių konferencijų programos komiteto nariai. 2012 m.
buvo 2 vykusių tarptautinių konferencijų sekcijų moderatoriai, 2 tarptautinių konferencijų straipsnių recenzentai.
Be to, yra Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos, Latvijos
mokslo tarybos, Kazachijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Nacionalinio
mokslo ir technologijų vertinimo centro, Humanitarinių ar socialinių mokslų publikacijų, pateiktų įrašyti į tarptautinę mokslinę duomenų bazę „Lituanistika“, ekspertai; Europos metodologų asociacijos, Europos apskaitos asociacijos, The Society for
the Advancement of Socio-Economics, International Society of Business, Economics
and Ethics, BMDA Euro found, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions ir kitų šalies bei tarptautinių organizacijų nariai.

Bendradarbiavimas
Strateginiai partneriai vykdant institucinę ekonomikos tyrimų programą yra Vilniaus
ir Gedimino technikos universitetai. Institucinėje ekonomikos programoje dalyvauja ir
Lietuvos karo akademija, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos energetikos
institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Mykolo Riomerio universitetas.
Fakultetui svarbu buvo bendradarbiauti su Salfordo universiteto Verslo mokyklos
(Jungtinė Karalystė) mokslininkais, vykdančiais tyrimus tarptautinio marketingo, santykių marketingo ir socialinės žiniasklaidos bei paieškos marketingo srityse. Laimėjęs
LR ŠMM konkursą paskaitoms skaityti, Marketingo katedroje 2012 m. lapkričio 11–23
d. lankėsi Salfordo universiteto Verslo mokyklos Tarptautinio marketingo ir paslaugų
vadybos programų direktorius dr. Tahiras Rashidas.
2012 m. rugsėjį pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Rygos verslo kompetencijų centru (Latvija), užmegzta partnerystė su marketingo srityje tyrimus vykdančiais
mokslininkais dėl įsitraukimo į doktorantūros studijų procesą, bendrų mokslo projektų rengimą ir inovacijas skatinančių dvišalių veiklų vykdymą.
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Bendradarbiauta su Lankasterio universiteto Vadybos mokyklos (Jungtinė Karalystė)
daktarė Laura Šalčiuviene ir kitais tyrėjais atliekant bendrus mokslinius tyrimus vartotojų elgsenos ir prekės ženklo valdymo srityje, taip pat rengiant mokslines publikacijas.
2012 m. skaitė paskaitas ir stažavosi 24 užsienio dėstytojai Ekonomikos ir vadybos
fakultete.
Fakultetas 2012 m. pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Kauno „Saulės“ bei Kauno
Aleksandro Puškino gimnazijomis. Tačiau su gimnazijomis aktyviai bendradarbiaujama, jei ir nėra pasirašyta bendradarbiavimą reglamentuojančių sutarčių. Fakulteto
dėstytojai ir administracijos darbuotojai visus 2012 metus plėtojo ir palaikė ryšius su
Lietuvos mokyklomis, mokytojais ir moksleiviais.
Fakulteto dėstytojai, bendradarbiaudami su L. Kleizos labdaros ir paramos fondu, 5
miestuose vedė užsiėmimus įvairių Lietuvos globos namų auklėtiniams.
Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Donecko nacionalinio universiteto
Ekonomikos fakultetu, dar viena bendradarbiavimo sutartis – su sparčiai besiplečiančia UAB „Baltic Business Development“. Sutartimi fakultetas ir įmonė įsipareigojo
įgyvendinti bendras veiklas ir siekti konstruktyvios partnerystės. Be to pasirašyta paramos sutartis su UAB „Nemuno vaistinė“.
Studijų programų vertę sustiprina aktyvus katedrų bendradarbiavimas su verslo ir
profesinėmis organizacijomis. Glaudus bendradarbiavimas su verslu leidžia ne tik
sekti darbdavių lūkesčius, jausti darbo rinkos poreikius, bet sėkmingai įtraukti verslo
atstovus į studijų procesą. 2012 m. buvo surengta per 40 praktikų paskaitų, 21 pažintinė ekskursija į įmones, Kauno savivaldybę, LR Seimą; įgyvendinti 4 studijų ir verslo
partneryste grįsti projektai, skirti realioms įmonių rinkodaros problemoms spręsti.

Doktorantūros studijos
Fakulteto mokslininkų koordinuojamus tyrimus 2012 m. vykdė 34 socialinių mokslų
srities doktorantai, iš jų 11 vadybos ir administravimo 03S krypties ir 23 ekonomikos
04S krypties. Retrospektyviai vertinant, nuo 2008 m. tyrimus vykdančių doktorantų
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skaičius fakultete sumažėjo 35 proc. Pagrindinė to priežastis – mažėjantis valstybės
finansuojamų doktorantūros vietų skaičius. 2012 m. į 3 ekonomikos krypties doktorantūros vietas pretendavo 10 kandidatų; 3 vadybos krypties doktorantai įsitraukė į
fakulteto tyrėjų bendruomenę.
2012 m. buvo apgintos 6 disertacijos: vadybos ir administravimo kryptyje (03S):
o

L. Klovienė, „Veiklos vertinimo sistemos adekvatumas verslo aplinkai“ ,
vadovė prof. E.Gimžauskienė;

o

M. Alimienė, „Marketingo sprendimų standartizacija ir adaptacija įmonių
veiklos internacionalizacijos kontekste“, vadovė prof. dr. R. Kuvykaitė;

o

L. Girdauskienė, „Kūrybinės organizacijos vadybos sistemos įveiklinimas
žinių aspektu“, vadovė prof. A. Savanevičienė;

ekonomikos kryptyje:
o

A. Cvilikas, „Bankinės rizikos valdymo ekonominio efektyvumo vertinimas mažmeninėje bankininkystėje“, vadovė prof. dr. A. Vasiliauskaitė;

o

R. Remeikienė, „Savarankiško užimtumo veiksniai pereinamosios ekonomikos šalyse“, vadovė prof. dr. G. Startienė;

o

V. Bobinaitė, „Didmeninės ir mažmeninės elektros energijos kainų prognozavimo veiksniai, metodai ir modelis“, vadovė doc. dr. A. Juozapavičienė.

Viena disertacija buvo vertinta tarptautinio eksperto prof. dr. T. Haldma (Tartu universitetas, Estija); dviejų disertacijų viešuosiuose gynimuose dalyvavo tarptautiniai
ekspertai dr. E. Gaile-Sarkane (Rygos technikos universitetas, Latvija) ir prof. dr. A.
Mihi Ramírezas (Granados universitetas, Ispanija).
Tenkina reikalavimus, keliamus doktorantų vadovams ir ekspertinei disertacijų gynimo veiklai Lietuvoje ir užsienyje, 35 fakulteto mokslininkai, iš jų 24 gali dalyvauti ekonomikos arba vadybos ir administravimo mokslo krypčių doktorantūros komitetuose.
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Poveikis regionui
ir šalies raidai
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Socialiniai projektai
Siekdamas įgyvendinti žaliosios filosofijos idėjas ir plėtoti socialiai atsakingas veiklas,
Ekonomikos ir vadybos fakultetas prisidėjo prie gamtos puoselėjimo – balandžio 27
d. studentai kartu su dėstytojais pasodino 2500 eglučių Dubravos eksperimentinėjemokomojoje miškų urėdijoje.
Be to, buvo surengta paroda „Žaliame universitete – žalias fakultetas”. Parodos lankytojai galėjo susipažinti su fakulteto vykdomomis žaliosiomis veiklomis ir sužinoti,
kokiais būdais galima prisidėti prie gamtos tausojimo, kaip atsakingai naudoti ribotus
išteklius.
Fakulteto studentai 2012 m. trečią kartą pakvietė Vilkijos vaikų globos namų auklėtinius gaminti žaisliukus Laisvės alėjos eglutei. Prie šio tradicija tampančio renginio,
įvykusio lapkričio 29 d., prisidėjo ir KTU akademinė bendruomenė, taip pat Kauno
„Žalgirio“ žaidėjai, kurie kartu su visais gamino ekologiškus žaisliukus. Kauno miesto
gyventojai gruodžio 8 d. buvo pakviesti į eglutės įžiebimo šventę. Jos metu fakulteto studentai kvietė miestelėnus ir Kauno svečius dalyvauti įvairiose prie eglutės iki
Šv. Kalėdų organizuojamose akcijose: fotografuotis su Kalėdų Seneliu ir palikti jam
adresuotus laiškus, dalyvauti kalėdinėje akcijoje prieš rūkymą ir išmainyti cigaretes į
mandarinus.

Mokymosi visą gyvenimą
programos projektai
Mokymosi visą gyvenimą programos projektuose daugiausia dalyvavo Kokybės vadybos, Marketingo ir Vadybos katedrų darbuotojai. Kaip pagrindinius galima įvardyti
11 tokių projektų.
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Akademinė
aplinka

30

Fakulteto infrastruktūrai gerinti ir materialinei bazei atnaujinti 2012 m. skirta daugiau
nei 470 tūkst. Lt. Ilgalaikio materialiojo turto remontams einamiesiems metams buvo
skirta daugiau nei 90 tūkst. Lt, negyvenamiesiems pastatams (renovacijai ir rekonstrukcijai) – 62,1 tūkst. Lt, ilgalaikio materialiojo turto nuomai – 38,2 tūkst. Lt, įrenginiams ir kitam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti – daugiau nei 155 tūkst. Lt.
Kasmet atnaujinai ir papildomi bibliotekos ir katedrų fondai naujausia originalia mokomąja literatūra, žinomiausių pasaulio akademinių leidyklų vadovėliais, prenumeruojamais šalies ir užsienio leidiniais ar mokslo žurnalais. 2012 m. fakulteto bibliotekos
fondams atnaujinti ir papildyti išleista daugiau nei 9,5 tūkst. Lt.
Katedrų mokslo pedagoginio personalo reikmėms 2012 m. įsigyta 13 stacionariųjų
kompiuterių, 13 nešiojamųjų kompiuterių, 1 multimedijos projektorius, 2 spausdintuvai, 2 daugiafunkciai spausdinimo / kopijavimo / skenavimo įrenginiai. Studentų atstovybei nupirkti 2 stacionarūs asmeniniai kompiuteriai.
Kompiuterių klasėms ir auditorijoms atnaujinti įsigytas 1 stacionarusis kompiuteris, 1
nešiojamasis kompiuteris, 1 multimedijos projektorius, 1 magnetinė lenta / ekranas,
interaktyvioji lenta „Smart“ ir kondicionierius.
2012 m. pratęsta 1 licencija (30 darbo vietų) kompiuterinei laboratorinių darbų programai „EViews 7“. Atnaujinta visų auditorijų ir laboratorijų asmeninių kompiuterių
programinė įranga. Pagerintas belaidžio interneto ryšys 7 rūmų dėstytojų kabinetuose ir auditorijose, taip pat nupirkti ir sumontuoti 3 internetinio ryšio komutatoriai.
Vasaros atostogų metu suremontuoti 3 pedagoginio ir administracinio personalo kabinetai. Rekonstravus Marketingo katedros mokomąją laboratoriją, įrengta moderni
20 vietų grupinio darbo auditorija.
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Strateginės
įžvalgos
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Fakulteto strateginės įžvalgos formuluojamos remiantis ilgalaike fakulteto vizija –
tapti lyderiaujančia, į gabius orientuota, talentus ugdančia, verslo pripažįstama ir
tarptautiniu lygiu atpažįstama verslo mokykla, kuri telktų ekonomikos, verslo ir vadybos mokslinius tyrimus ir studijas, taip pat prisidėtų prie pažangios, verslios ir socialiai atsakingos pilietinės visuomenės ugdymo.
Vizijai įgyvendinti tikslinga būtų plėtoti veiklas šiose kryptyse:
o

Mokslinių kompetencijų ugdymas: tvarus augimas ir darni socialinė raida ir
toliau išlieka prioritetinė Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslinių tyrimų
kryptis. Fakulteto plėtojamos tematikos atitinka aktualiausias KTU strategijoje numatytas prioritetines tyrimų kryptis ir katedrų mokslinių interesų
laukus, adekvačiai atsispindi vykdomuose skėtiniuose projektuose ar neformalių mokslo grupių tyrimuose.

o

Studijų programų teikiamų kompetencijų ugdymas: subalansuotas fakulteto studijų programų portfelis užtikrina lankstumą formuojant plečiamąsias,
tarpkryptines kompetencijas, atliepia pakitusius darbo rinkos poreikius ir atitinka Europos Komisijos veiksmų planą „Entreprenerystė 2020“.

o

Fakulteto tarptautiškumo didinimas: poreikis didinti fakulteto žinomumą,
gerinti studijų kokybę ir tarptautiškumą lemia EQUIS akreditacijos siekimo
būtinybę. EQUIS akreditacija (ir net dalyvavimas šiame procese) taptų palankia platforma įsitraukti į jungtines programas, vykdyti mokslo projektus ir
kitomis formomis bendradarbiauti su aukščiausio lygio verslo mokyklomis.
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Svarbiausieji
metų įvykiai
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o

Sausio 11 d.

o

Sausio 12 d.

o

vyko fakulteto
dėstytojų, Kauno miesto švietimo
skyriaus atstovų ir Kauno mokyklų
ekonomikos mokytojų susitikimas.

o

o

Balandžio 27 d.

o

Balandžio 30 – gegužės
13 d. vyko intensyvios „Erasmus“

Sausio 27 d. KTU auloje įteikti
diplomai 71 fakulteto absolventui.

o

kėsi LR ūkio ministras Rimantas Žylius. Ūkio ministras diskutavo su studentais ir dėstytojais apie Lietuvos
ūkio konkurencingumą.

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno
„Saulės“ gimnazija.

Sausio 30 d.

paskelbti konkurso „Kaip ekonomistas švenčia
Kalėdas?“ nugalėtojai.

Vasario 12 d. pirmą kartą fa-

programos projektas „Receive“, kuriame dalyvavo studentai iš 11 šalių.
o

Gegužės 4 d.

o

Gegužės 22 d. vyko baigiama-

kultete surengta Moksleivių mokomųjų bendrovių mugė.
o

Kovo 9 d. fakultete įvyko jubiliejinis – penkioliktasis respublikinis inž. V. A. Graičiūno jaunųjų vadybininkų ekonomistų konkursas.

o

o

Balandžio 13 d. fakultete lan-

vyko tarptautinė studentų mokslinė konferencija
„Ekonomika ir vadyba 2012”. Konferencijoje dalyvavo 105 studentai, iš
kurių 22 – užsienio šalių atstovai.

sis Lino Kleizos labdaros ir paramos
fondo projekto „Jaunimo ugdymo
centras“ renginys.

Kovo 28–30 d.

Taline vyko
XVII tarptautinė mokslinė konferencija „Ekonomika ir vadyba
– 2012“ (ICEM), kurią organizavo
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
kartu su partneriais.

fakulteto studentai kartu su dėstytojais Dubravos eksperimentinėje-mokomojoje miškų urėdijoje pasodino 2500
eglučių.

o

Gegužės 15 d.

o

Gegužės 25 d.

fakultete atidaryta nuotraukų paroda „Žaliame
universitete – žalias fakultetas“.
fakulteto studentų komanda, įkūrusi reklamos
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agentūrą „Pyxis PRO“, laimėjo įmonės UAB „Nemuno vaistinė“ organizuotą konkursą.
o

Spalio 16 d.

o

Spalio 18 d.

o

Spalio 31 d. pasirašyta bendra-

Birželio 19 d.

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su „Baltic
Business Development“.

o

Birželio 21 d.

o

Birželio 25 d.

o

o

įteikti diplomai
626 fakulteto absolventams.
LR socialinės
apsaugos ir darbo ministerija apdovanojo nacionalinio konkurso „Lietuvos pensijų sistemos vizija“ nugalėtojus – Ekonomikos ir vadybos
fakulteto studentus.

o

Lapkričio 5 d.

o

Lapkričio 12–23 d. Ekonomi-

Rugsėjo 1 d. vyko mokslo metų

o

Rugsėjo 12–19 d.

fakulteto
tarptautinėje savaitėje patirtimi su
studentais ir dėstytojais dalijosi 6
atstovai iš Portugalijos, Bulgarijos,
Slovakijos ir Lenkijos.

Spalio 16–19 d. Rusijos mokslų
akademijos narys prof. habil. dr. Andrey Pavlenko vedė seminarą „Technologinė ontologija ir stebėsena“.
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fakulteto studentai ir dėstytojai dalyvavo fakulteto
Studentų atstovybės V.F.S.A. organizuotoje protų kovoje.

darbiavimo sutartis su Kauno Aleksandro Puškino gimnazija.

atidarymo šventė, kurioje dalyvavo
per 300 pirmakursių.
o

fakulteto tarptautinėje dienoje patirtimi su studentais
ir dėstytojais dalijosi 7 atstovai iš
Rusijos, Ispanijos, Čekijos, Vengrijos
ir Suomijos.

fakulteto studentams, dėstytojams ir verslo
partneriams paskaitų ciklą skaitė
Portlando valstybinio universiteto
profesorius emeritas dr. Earlas Molanderis.

kos ir vadybos fakultete viešėjo Didžiosios Britanijos Salfordo universiteto Verslo mokyklos profesorius
dr. Tahiras Rashidas.
o

Lapkričio 16 d.

vyko pirmasis
darbinis Ekonomikos ir vadybos fakulteto kuruojamos ilgalaikės institucinės 2012–2014 metų ekono-

mikos mokslinių tyrimų programos
„Lietuvos ekonomikos ilgalaikio
konkurencingumo iššūkiai“ partnerių susitikimas.
o

Lapkričio 29 d. fakultete vyko
eglutės žaisliukų gaminimo renginys, kuriame dalyvavo KTU akademinė bendruomenė, Vilkijos vaikų
globos namų auklėtiniai ir „Žalgirio“
krepšininkai.

o

Lapkričio 30 d.

o

Gruodžio 8 d

o

Gruodžio 13 d.

bendradarbiaujant Finansų katedrai su tarptautine finansine informacijos organizacija „Bloomberg institute“ buvo
testuojami Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai. 8 fakulteto studentai
pateko į pirmąjį aukščiausius testo
rezultatus gavusių Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų dešimtuką.

marketingo
specializacijos 4 kurso bakalauro
studentų įkurta reklamos agentūra
„Different“ už geriausiai parengtą
marketingo komunikacijų projektą laimėjo pagrindinį įmonės UAB
„Švyturys-Utenos alus“ skirtą prizą.
buvo įžiebta

eglutė Laisvės alėjoje.
o

Gruodžio 12 d.

o

Gruodžio 13 d.

Įmonių ekonomikos katedra organizavo verslo
plano konkursą Universiteto studentams.
Žalgirio arenoje vyko V.F.S.A. organizuotas renginys „KALĖDOS KarTU“.
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Ekonomikos ir vadybos fakultetas
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Tel. (8 37) 30 05 51
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Dizainas
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